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Андрущенко В.П.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Стратегію розвитку освітянської галузі держави сьогодні
визначає нещодавно прийнята 2-м Всеукраїнським з’їздом
працівників освіти й затверджена Указом Президента України
Л.Д.Кучмою Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті.
Міжнародними консультантами й експертами, запрошеними до
участі в розробці цього документу, Доктрина визнана однією з
найбільш перспективних національних освітніх стратегій у
європейському просторі. Між тим, до Болонського процесу, який
визначає тенденції розвитку освіти країн Європи, Україну не
прийняли, хоча вона й подала для цього відповідну заявку. Як і
чому це сталось? Яким чином ми маємо вийти на рівень
Болонського процесу? Адже наш найближчий сусіда – Росія,
освітня система якої практично нічим не відрізняється від
української, до складу Болонської співдружності входить з
минулого року. З цими запитаннями українська делегація на чолі
з міністром освіти і науки В.Кременем приїхала до Греції (м.
Афіни), де розпочала свою роботу 21-ша конференція міністрів
освіти країн європейського простору.
Перша ж зустріч з господарем конференції – міністром
освіти, науки і релігій Греції – пролила світло на ці і багато інших
запитань, які до останнього часу вважались не з’ясованими чи,
навіть, і не сформульованими: Україна подала заявку надто
пізно й експертна група, до складу якої входили представники
Франції, Німеччини, Голландії і деяких інших держав Європи,
фізично не змогла їх розглянути й включити нашу заявку до
порядку денного. Здавалося б, все ясно і зрозуміло. Однак,
відчувалось: ―за кадром‖ залишався невимовлений докір – в
Болонський процес треба йти більш цілеспрямовано, системно і
послідовно, а головне – з глибоким розумінням його суті й
серйозної модернізації системи освіти України у відповідності з
європейськими стандартами.
В чому ж суть Болонського процесу, ким, де і коли він був
започаткований, якою має стати наша освіта загалом і її
структурний підрозділ – педагогічна освіта, зокрема? Зупинюсь
на цих запитаннях більш детально.
Як відомо, Болонський процес (назва походить від
університету Болонья, Італія, де були досягнуті відповідні
домовленості) – це своєрідний рух освітніх національних систем
5
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до єдиних критеріїв і стандартів, які утверджуються у
європейському просторі. Його головна мета полягає в
консолідації зусиль наукової та освітянської громадськості й
урядів
країн
Європи
для
істотного
підвищення
конкурентноздатності європейської вищої освіти і науки у
світовому вимірі, а також для підвищення ролі цієї системи у
соціальних перетвореннях.
Цей рух обумовлений реальними змінами, що відбуваються
на теренах Європи і світу. Він є своєрідною відповіддю на
виклики глобалізації, становлення інформаційного суспільства,
посилення міграційних процесів, мобільності ринку праці,
міжкультурних обмінів, а головне – об’єктивно сформованої
потреби навчитись ―жити разом‖, зберігаючи власну етнічну,
культурну, релігійну і т.п. різноманітність й, одночасно,
розуміючи й поважаючи один одного у відповідності з спільними
нормами і стандартами.
Світ стомився від безперервних конфліктів, військових
зіткнень, тероризму. Він хоче жити у співдружності і співпраці.
Лідером об’єднавчого процесу нині виступає Європа. Саме
тому,
ініціатива
ряду
європейських
країн
щодо
загальноосвітньої, взаємно узгодженої й толерантної підготовки
людини до життя у ―новій Європі‖ не може бути оцінена інакше,
як своєчасна і супер актуальна.
У строгому розумінні Болонський процес веде свій відлік від
1998 р., коли 29 міністрів освіти від імені своїх держав підписали
―Болонську декларацію‖, що узгоджувала спільні вимоги, критерії
та стандарти національних систем освіти, створення до 2010
року єдиного європейського наукового і освітнього простору,
поліпшення працевлаштування, мобільності громадян на
європейському
ринку
праці,
а
головне
–
підняття
конкурентноздатності європейської вищої школи.
Скептики і опоненти об’єднавчого процесу ставлять
запитання: чи не приведе це до нівелювання національнокультурних особливостей, способу життя й ментальних
характеристик особистості? Однозначної відповіді на нього бути
не може. Все залежить від того, з якими амбіціями та чи інша
держава увійде у Болонський процес. Цей процес –
добровільний,
полісуб’єктний,
багатоваріантний,
гнучкий,
відкритий,
поступовий.
Він
ґрунтується
на
цінностях
європейської освіти і культури, й не має на меті руйнації
національних особливостей освітніх систем різних країн Європи.
Отже, від того, з якими внутрішніми перетвореннями ми
6
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―ввійдемо‖ в Болонський процес, від чого відмовимося й що
приймемо в національну систему освіти від європейських
стандартів, багато в чому буде залежати рівень нашої науки і
освіти й ставлення до нас з боку європейської спільноти.
Поза всяк сумнівом, національний характер освіти ми
маємо не лише зберегти, але й посилити. До речі, жодна з країнучасниць Болонського процесу національними пріоритетами
поступати не збирається: вони їх узгоджують як взаємо дотичні.
З другого боку, ці ж країни приймають загальні ―правила гри‖,
скажімо, щодо визнання дипломів про освіту, працевлаштування
та
мобільності
громадян,
що
істотно
підвищує
конкурентноздатність європейського ринку праці й освітніх
послуг.
Початок об’єднавчих процесів у галузі освіти закладено
Великою хартією університетів (Margna Charta Universitatum),
Лісабонською конвенцією про визнання кваліфікацій для
системи вищої освіти європейського регіону (1997 р.) та
Сорбонською декларацією (1998 р.) щодо узгодження структури
системи вищої освіти в Європі. Потім були відповідні рішення в
мм. Болоньї, Празі та Берліні. Четвертий самміт Болонського
процесу має відбутись в Норвегії.
Розроблена й прийняти під егідою Ради Європи та
ЮНЕСКО, Лісабонська конвенція (за дорученням Президента
України я мав честь підписувати її від імені держави)
зафіксувала домовленості щодо основних термінів, за
допомогою яких описуються моделі вищої освіти в
європейському просторі; визначила компетенції державних
органів, основні принципи оцінки кваліфікації та періодів
навчання; узгодила механізми визнання кваліфікацій вищої
освіти, інформації про оцінку вищих закладів освіти, порівняння
документів про освіту тощо. Як зазначалось у конвенції, велике
розмаїття систем освіти у європейському регіоні відображає
його культурну, соціальну, політичну, філософську, релігійну й
економічну різноманітність, яка становить виняткове надбання й
потребує усілякої поваги, так як забезпечує можливості
використання цього розмаїття, полегшує доступ громадян
кожної держави доступ до освітніх ресурсів інших держав.
Сорбонська декларація поставила питання про формування
відкритого європейського простору у сфері вищої освіти;
прозорість, легкість і зрозумілість дипломів, ступенів і
кваліфікацій; орієнтацію переважно на двоступеневу структуру
вищої освіти (бакалавр, магістр); використання системи кредитів
7
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(ECTS); міжнародне визнання бакалавра і надання йому права
вибору подальшого навчання, зокрема в магістратурі чи
докторантурі; стимулювання процесу вироблення єдиних
рекомендацій для зближення систем освіти та формування
Європейського простору вищої освіти.
Важливі узгодження щодо структури системи вищої освіти
були досягнуті на паризькій (1998 р.) зустрічі міністрів освіти
провідних європейських держав. Мова йшла, насамперед, про
кредити, які може отримати кожен, хто бажає навчатись у
європейських університетах. В контексті цих домовленостей,
студенти повинні мати доступ до різних освітніх програм,
зокрема й можливість багато профільного навчання, розвивати
знання
мов,
використовувати
інформаційні
технології.
Ключовими принципами інтегрованої моделі європейської освіти
були задекларовані мобільність, визнання, доступ до ринку
праці.
Загалом процес структурного реформування національних
систем освіти, зміни освітніх програм і інституційних
перетворень має відбуватись за такими головними напрямами:
прийняття зручних та зрозумілих градацій дипломів, ступенів і
кваліфікацій;
введення
двоступеневої
системи
освіти;
впровадження єдиної системи кредитних одиниць; визначення
та дотримання європейських стандартів якості освітніх послуг;
усунення перепон для розширення мобільності студентів,
викладачів, дослідників та управлінців вищої школи. Подібні ж
інновації мають бути здійснені в царині педагогічної освіти
України.
З ―косметичним ремонтом‖ системи педагогічної освіти
Україні у європейській співдружності держав робити нічого.
Інновації мають бути фундаментальними. Насамперед, ми
маємо вийти на новий рівень інтеграції науки і педагогічної
освіти. Колишня установка на підготовку вчителя в царині
усталеного знання поступово відходить в минуле. Інформаційна
революція вимагає від вчителя постійного оновлення знань,
вміння навчатися протягом всього життя. А для цього він має
бути науковцем, дослідником, вміти навчатися впродовж життя,
а головне – випестувати відповідні здібності, перебуваючи на
студентській лаві. Останнє ставить нові вимоги до
викладацького складу педагогічного університету. Бути
методистом, навіть блискучим, сьогодні недостатньо. Викладач
має бути потужним вченим, вести розгалужені наукові
дослідження, ―втягувати‖ в них студента.
8

ІСТОРІЯ ОСВІТИ

Входження в Болонський процес вимагає радикальної
модернізації змісту педагогічної освіти. Її лейтмотивом мають
стати ліквідація застарілих міфів, своєрідної ідеологізації освіти,
притаманної тоталітарному суспільству, вилучення дріб’язкового
матеріалу й наближення до реального історичного процесу,
сучасних
соціокультурних
реалій
та
прогнозованого
майбутнього.
Суттєве зрушення має бути здійснене в напрямі
демократизації освітньої політики, зокрема, децентралізації
системи освіти, підвищення самостійності університетів,
мобільності викладачів і студентів, впровадження державногромадського управління педагогічним закладом.
Демократизація – ранкова зірка євроінтеграційного процесу.
Однак вона не може розгортатись стихійно, без відповідної
просвітницької і виховної діяльності в школі і вузі. Демократії
потрібно навчатись. Останнє якраз і є тією головною
домінантою, якою Болонський процес дає відповідь на виклики
глобалізації й сучасних міграційних процесів. Виключно важлива
роль у вихованні демократичної культури особистості належить
вчителеві.
Болонський
процес
формулює
вимоги до
демократичної освіти, підготовки демократично орієнтованого
вчителя. Українські педагогічні університети до впровадження
цих вимог підготовлені ще не достатньо. Розроблений в межах
україно-канадського проекту курс ―Основи демократії‖ читається
лише у якості експериментального й далеко не у всіх
педагогічних закладах.
Інновації
мають
торкнутись
організації
ранньої
профорієнтації випускників загальноосвітніх шкіл – майбутніх
абітурієнтів педагогічних університетів, насамперед, в контексті
спрямування їх симпатій на вчительську професію, тестового
визначення їх педагогічного покликання, психологічних та
морально-етичних якостей, необхідних для педагогічної
діяльності.
Не може бути залишена по за увагою й виховна робота в
педагогічному університеті. Вона має здійснюватись на
полікультурній основі, через формування толерантності, вміння
жити разом, поважаючи етнічне, конфесійне, культурне
розмаїття й одночасно з гордістю за власне національне буття,
культуру, ідентичність. При цьому, ніхто й нікому не має права
нав’язувати власні цінності. Кожен має залишатись собою. Для
того ж, щоб розмаїття не привело до конфлікту, вчитель має
виконати відповідну посередницьку функцію, узгодити моделі
9

ІСТОРІЯ ОСВІТИ

поведінки, а головне – сформувати розуміюче сприйняття один
одного. В цьому й полягає новизна підготовки майбутнього
вчителя в педагогічному університеті у світлі Болонського
процесу, що розгортається.
Інновації педагогічної освіти мають забезпечити високу
конкурентноздатність майбутнього випускника. Його освіта має
бути фундаментальною, якісною, здійснюватись в органічному
взаємов’зку з наукою і педагогічною практикою. Випускник
педагогічного
університету
має
блискуче
володіти
інформаційними технологіями, декількома іноземними мовами,
додатковою (не вчительською) професією.
Важливою нормою Болонської співдружності освітян є
підвищення мобільності викладачів і студентів, самостійності
студентів, рівня їх самоорганізації. Для нашої педагогічної освіти
це поняття є новим як за змістом, так і за можливостями
організації. Ми звикли до стабільної роботи чи навчання у
одному (власному) навчальному закладі й з певною підозрою
дивимось на тих, хто прагне освоїти предмет в іншому
університеті. Ще більш підозріло ми дивимось на викладача,
запрошеного до університету прочитати той чи інший курс.
Виключаючи окремі випадки, обмін викладачами між
університетами в Україні практично не проводиться. Лише
одиниці з нас запрошувались для читання лекцій в закордонних
університетах. Нас мало знають, а тому й мало запрошують. Ми
надто скромні, тоді як зарубіжні викладачі і вчені мають свої
сайти, беруть участь у різноманітних міжнародних презентаціях,
пропагують свої досягнення через Інтернет. Очевидно, настав
час змінити поняття ―скромності‖. Подібна ―скромність‖ – це
шлях у небуття. Адже лише через обмін можна досягти
найбільш ефективного осягнення предмету, поглибити наукові
розвідки, сформувати своєрідне поле науково-педагогічного
пошуку, яке сприяє зростанню майстерності як викладача, так і
студента.
В європейському просторі українська педагогічна освіта
завжди була помітною. Такою вона залишається й сьогодні.
Однак порівняльні дослідження з цього приводу в країні майже
не проводились. Вимагаючи певної міри стандартизації,
Болонський
процес
стимулює
створення
відповідних
порівняльних систем організації навчання та виховання
майбутнього педагога, рівня кадрового і науково-методичного
забезпечення, якості навчального процесу, ефективності
реалізації його різноманітних моделей і механізмів.
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Важливим завданням модернізації педагогічної освіти
України є впровадження кредитно-модульної системи
організації навчання. Ця модель для нас є також новою. Вона
потребує розробки сучасних механізмів здійснення навчального
процесу, визначення результатів якості освіти, управління
навчальним закладом.
Болонський процес – це програмне, цілеспрямоване
співробітництво європейських педагогічних університетів,
інститутів, шкіл, центрів. Українські вищі педагогічні заклади
залучаються до нього ще не досить активно. Звичайно, певний
досвід такого співробітництва існує. Однак, сьогодні потрібен
інший рівень. Попереду – активний обмін студентами і
викладачами, включене навчання студентів у зарубіжних вузах,
проведення спільних педагогічних експериментів, наукових
конференцій, літніх педагогічних шкіл та читань тощо. Мета
цього співробітництва – обмін науковим і педагогічним досвідом,
формування норм і правил, прийнятих у європейському
культурному просторі, здатності жити в ньому без якихось
обмежень чи меншовартісних почуттів. Окрім цього, українські
педагогічні університети мають досягти такого рівня співпраці,
який би дозволив видавати студентові-випускникові подвійні
дипломи за відповідними напрямами й спеціальностями. Наш
університет вже розпочав впровадження цих інновацій.
У світлі означених вимог логічно вимальовується
запитання: які ж першочергові кроки має здійснити Україна для
вступу в Болонський процес?
На мій погляд, насамперед, потрібно налагодити
взаємозацікавлене спілкування керівництва держави і галузі з
управлінськими й організаційними структурами, що визначають
освітню політику країн Європи. До тих пір, доки ми не станемо
постійними, а головне – активними учасниками будь-яких
європейських нарад, саммітів, конференцій з питань розвитку
науки і освіти й не представимо нашу систему освіти в її
перевагах і привабливості для європейської спільноти, ні про
яке входження до Болонського процесу не може бути й мови.
Декілька конструктивних зауважень та пропозицій, внесених
міністром В.Кременем, а особливо, його виступ на пленарному
засіданні 21 конгресу Міністрів освіти європейських країн (м.
Афіни), наблизив нашу освіту до Болонського процесу значно
більше, ніж десятки внутрішніх розмов на цю тему серед
урядовців та депутатів різного рівня. Ми інколи економимо
кошти там, де навпаки – їх потрібно витрачати, бо вони
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приносять прибуток і професійний, і політичний. Міністр, його
заступники, ректори університетів мають бути постійними
учасниками міжнародних форумів. Відоме українське прислів’я –
―скупий платить двічі‖ – повною мірою характеризує нашу
нинішню участь у Болонському процесі і не тільки в ньому.
Другим серйозним кроком мають стати реальні внутрішні
реформи системи освіти загалом, педагогічної, зокрема. Європа
має ―впізнати‖ і побачити в нас надійних, перспективних, а
головне – привабливих і прогнозованих партнерів.
Нарешті, третім кроком має стати предметна зацікавленість
перших керівників держави, прийняття Урядом відповідного
політичного рішення, оприлюднення на міжнародному рівні
конкретної програми інтеграції вітчизняної системи освіти і науки
у європейський простір. Я глибоко переконаний, що в Україні
визріли для цього об’єктивні і суб’єктивні передумови й ми
здатні здійснити їх уже в найближчий час.
Грицай Ю.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ШКІЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО В РОБОТАХ
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО.
Аналіз праць В.О.Сухомлинського та архівних матеріалів, які
характеризують
його
педагогічну
діяльність,
а
також
документації Павлиської школи й спогадів колег педагогановатора показують, що у своїй творчій спадщині він теоретично
обґрунтував та практично довів, як потрібно вирішувати
найважливіші питання керівництва школою, в тому числі і в наш
час. Він зазирнув на десятиріччя вперед. Величезне джерело
мудрості. В цьому актуальність досліджуваної теми.
Вперше
деякі
аспекти
управління
школою
були
охарактеризовані В.О.Сухомлинським в 1954 році в його
дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних
наук „Директор школи – керівник навчально-виховної роботи‖. У
подальшому ці питання набули розвитку у монографіях
„Організація та виховання педагогічного колективу середньої
школи‖ (1958р.), „Система роботи директора школи‖ (1959р.),
„Наша система виховної роботи (як ми уявляємо собі школу
майбутнього)‖ (1962р.), „Павлиська середня школа‖ (1969р.),
„Серце віддаю дітям‖ (1972р.), а також у статтях „Директор і
вчитель‖ (1955р.), „Колектив і людина‖ (1967р.), „Методика
виховання шкільного колективу‖ (1968р.), та в деяких інших
творах.
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Всього він опублікував декілька десятків статей та книг про
мистецтво керування школою. Знайомишся з ними і бачиш, як
поступово вчений-практик накопичував запас фактів, ідей,
уявлень про проблему та зміст керівництва.
Основним
питанням
усього
шкільного
життя
В.О.Сухомлинський цілком справедливо вважав директора
школи, як організатора творчої праці педагогічного колективу. В
своїх творах, якої б проблеми вони не торкалися, автор або
говорив спеціально про роль та значення директора школи, про
керівництво навчальним процесом як про мистецтво, науку та
майстерність, або намічав в цьому питанні лише контури,
прокреслював основні лінії.
„Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, – писав
В.О.Сухомлинський в одній із своїх найкращих книг, – щоб у
найважчій справі виховання на очах учителів створювався,
визрівав і утверджувався кращий досвід, який втілює в собі
передові педагогічні ідеї. І той, хто є творцем цього досвіду, чия
праця стає зразком для інших вихователів, – той і повинен бути
директором школи. Без такого директора – кращого вихователя
– не можна собі уявити в наші дні школу‖. (Сухомлинський В.О.
Вибр.твори в 5 Т. – К., Рад.шк. 1976 – 1977 с.12-13.).
В цій книзі („Серце віддаю дітям‖) В.О.Сухомлинський
визнає, що вже з перших кроків в новій для нього ролі він
зрозумів
про
необхідність
безпосереднього,
постійного
спілкування директора з дітьми. Це переконання, що виникло на
основі шкільної практики, численних фактів життя учнівських
колективів, він пронесе через усе життя. „Як головний лікар
лікарні не може бути справжнім лікарем без своїх пацієнтів, так і
директор школи не може керувати вихователями, якщо у нього
немає своїх вихованців‖(Там само. – с.87).
Наступна за часом книга – „Павлиська середня школа‖ – вже
вміщувала більшість висловів і думок, положень і умов, що
визначали сутність керівництва сучасною школою, які потім
В.О.Сухомлинський розвивав, всебічно аргументував у своїй
праці „Бесіда з молодим директором школи‖. Ця книга написана
для того, говорив В.О.Сухомлинський виділяючи її головне
призначення, щоб допомогти слабкому колективу стати сильним.
В цій книзі – оригінальний підхід до проблеми, вміння дивитись
на старе, звичне, усталене з нових позицій, знаходити нові грані.
Без науки, без творчого переосмислення свого, а також
передового досвіду своїх колег, стверджує її автор, не можна
добре керувати школою.
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Книга „Павлиська середня школа‖, створена на основі
особистого досвіду, що увібрав у себе більше трьох десятків
років педагогічної роботи, в тому числі майже чверть століття
директором школи в Павлиші, має дуже велике практичне
значення для кожного керівника школи. Роздуми про директора,
про його високе призначення підтверджуються в цій книзі
автобіографічними прикладами і посиланнями на те, що було,
що робилось протягом тридцяти років педагогічного пошуку.
Автор з перших своїх кроків у школі був учителем творчої,
невтомної, допитливої натури, людиною, яка бажала на практиці
самостійно особисто перевірити педагогічні ідеї і свої
переконання.
В.О.Сухомлинський говорив, що якщо директор хоче, щоб у
вихованців школи були міцні, хороші знання, високі моральні
ідеали, багате духовне, інтелектуальне життя, то починати
потрібно з початкових класів, що складають фундамент школи.
Початкові класи завжди були у центрі його уваги. Половина усіх
відвіданих та проаналізованих В.О.Сухомлинським уроків
протягом року припадали на початкові класи. Важливим при
цьому було піклування про те, щоб усі діти навчились вмінням і
навичкам вчитися.
Він багато думав про те, як зацікавити дітей до навчання, що
зробити для дитини, яка щойно прийшла до школи, щоб
навчальна праця постійно перетворювалась для неї у величезну
потребу. Приходити на урок, щоб працювати – ось найважливіше
переконання, яким повинні проникнутись і учні, і вчителі. Василь
Олександрович вказує, що відвідуючи уроки із заступником з
навчальної роботи, вони саме на це звертають увагу, і
вимагають від учителя початкових класів, бачити в дітях перш за
все, людину. Немає дітей в 1-3 класах, – підкреслював
В.О.Сухомлинський, – які б не хотіли навчатись. Кожен учень і
встигає в міру своїх можливостей. Потрібно пробуджувати,
стимулювати дитяче мислення, враховуючи сили, здібності
дитини, але саме головне – розвивати його розум, пам’ять, як
основу розумової праці; дуже важливо, щоб дитина з кожним
роком, піднімаючись по навчальним сходинкам, ставала
розумнішою.
Важливо переконати кожного вчителя, і особливо молодших
класів, де закладається фундамент усієї освіти і виховання, в
тому, що він повинен глибоко зрозуміти і з’ясувати найскладніші
взаємодії, взаємовідносини пам’яті і мислення. Навчання не
повинно перетворюватись в тренування дитячої пам’яті. Дуже
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небезпечно, коли учень стає лише простою зброєю
запам’ятовування, пам’ять якого нескінченно наповнюють
знаннями, але не вчать думати. Якщо це відбувається, він з
кожним роком тупіє, в нього зникає бажання вчитися, інтерес до
пізнання. Інакше кажучи, знання лише механічно накопичуються,
вони не застосовуються і поступово перетворюються в мертвий
багаж.
Дитяча
пам’ять
різноманітна,
стверджував
В.О.Сухомлинський, існують діти, які вимагають особливого
підходу до себе, це ті, які на багато років залишалися б на
другий рік, якби педагоги не були до них чуйними і уважними.
Для директора дуже важливо постійно тримати у полі свого зору
дітей, які погано думають і мають погані здібності. З ними
потрібно бути по особливому терплячими. До них, звісно,
висуваються інші вимоги; застосовується принцип: пізнавай –
думаючи, відповідай – коли знаєш. Не можна нарікати дітям за
те, що вони погано думають, підкреслював В.О.Сухомлинський,
а потрібно створювати такі умови, щоб дитина відчувала успіх,
тому що успіх у навчанні – це єдиний стимул виховання інтересу
до навчання.
В школі, вважав В.О.Сухомлинський, повинна панувати
думка, потрібно щоб учні відкривали істину, дивувались,
одухотворялись. Дуже важливо не згасити, не подавити цього:
інакше, до недоліку інтелектуального приєднаються недоліки
моральні.
Багато цікавого написав В.О.Сухомлинський про організацію
уроків мислення, про піклування керівника по створенню
методики виховання дітей казкою, про те, як цю роботу потрібно
починати з вчителями, щоб потім вони могли навчити писати
казки і твори-мініатюри усіх своїх учнів, і при тому – з першого
класу.
Казки, говорить В.О.Сухомлинський, це дитяче пізнання
світу. В специфічно дитячий період пізнання, педагогу потрібно
частіше застосовувати казки, розкриваючи дітям світ через
дивовижне, розвиваючи фантазію. Важко уявити собі викладання
без спостережень картин природи, без навчання висловлювати
почуття і думки про прекрасне. Коли учень втілює у слові все що
він побачив і сприйняв (тобто, складає або пише казку, твірмініатюру), і коли це слово набуває емоційного забарвлення, –
він починає думати і радіє, роблячи для себе відкриття. Навіть
самий відсталий, з уповільненим мисленням, починає думати,
що він ніби осяяний думкою, яка пробуджує в ньому соки життя,
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надихає його і робить потім ще більш пильним, сприйнятливим
до оточуючого світу.
Для розумового, морального та естетичного виховання і
навчання це виключно важливо. Твори-мініатюри, вважав
В.О.Сухомлинський, потрібні перш за все для того, щоб
розвивати розум та фантазію дитини. Розраховані на творчість,
на розвиток уміння виразити себе, висловити думку, вони
повинні пов’язуватись за своєю тематикою з природою, так як
зв’язок цей безпосередній і конкретний. Не потрібно вимагати від
дітей великих творів. Адже тут важливі не великі розміри, а
сконцентрованість думки, що образно і точно відображає
побачене і сприйняте.
Важливе місце в системі повсякденного спостереження та
вивчення роботи вчителя В.О.Сухомлинський відводив контролю
за читанням учнів. На перший погляд задача вчителя початкових
класів здається простою: навчити кожну дитину читати, писати і
рахувати. Крім цих умінь важливі й інші, пов’язані з оволодінням
знаннями, пробудженням та закріпленням інтересу до навчання.
Це вміння спостерігати явища оточуючого світу, мислити,
висловлювати побачене і свою думку словами. Він називав ці
вміння інструментами, за допомогою яких учень успішно вчиться.
Але серед них на перше місце він ставить вміння читати.
„Читання – це одне з джерел мислення й розумового
розвитку. Я поставив перед собою завдання вчити такого
читання, щоб дитина читаючи, думала. Читання має стати для
дитини дуже тонким інструментом оволодіння знаннями й
водночас джерелом багатого духовного життя ‖ (Там само Т.3
с.102). Від цього вміння, глибини і міцності оволодіння ним в
перші три роки навчання, залежить подальша доля учня: стане
він встигаючим, і буде йти від успіху до успіху, пересуваючись по
сходинкам знань, або навчання перетвориться для нього в
обтяжливу і непосильну ношу. Тому, відвідуючи уроки вчителів,
В.О.Сухомлинський навмисне перевіряв швидкість, виразність і
свідомість читання учнями і виставляв їм за це оцінки.
Відвідування уроків, звісно не єдина форма контролю за
розвитком та вдосконаленням методів читання. У директора
В.О.Сухомлинського був зошит, зі списком учнів кожного класу, в
який під час перевірки він виставляв оцінки за читання. Так в
творчій лабораторії накопичувались факти, спостереження за
найважливішими вміннями, про які видатний педагог сказав:
„Читання – це віконце в світ, найважливіший інструмент
навчання, воно має бути вільним, швидким – лише тоді цей
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інструмент буде готовий до дії‖ (Там само Т.3 с.114).
Читання з роками, під час переходу учня з класу в клас, стає
могутнім засобом, за допомогою якого у нього підтримується
інтерес до постійного пізнання нового, бажання добре вчитися.
Ось тому В.О.Сухомлинський з такою ретельністю вів ще один
список учнів VIII-X класів, де навпроти кожного прізвища стояли
дані про виписані юнаками та дівчатами журнали і газети. Відомо
також, що директор Павлиської школи дуже великого значення
приділяв бібліотеці, комплектуванню книжкового фонду. Відомий
його вислів про те, що не можна бути спокійним, поки в
бібліотеці немає того, що повинні прочитати учні.
„Хороший директор, – писав В.О.Сухомлинський, – це
насамперед добрий організатор, вихователь і дидакт не тільки
щодо дітей, яких він навчає на своїх уроках, а й щодо всіх
вихованців школи та вчителів‖ (Там само Т.4 с.31). Висуваючи
ряд вимог, яким повинен відповідати сучасний директор, він на
перше місце ставив як саму найголовнішу якість глибоку любов
до дітей та органічну потребу вчителя в житті дитячого
колективу. Коли він писав, що найвища сходинка виховної
майстерності – це безпосередня і дуже тривала участь
директора школи в житті одного з первинних учнівських
колективів, то це була не фраза. Цей висновок випливав з
досвіду і життя, які на кожному кроці і постійно приносили то
щасливі відкриття і радість успіху, то гіркоту і біль втрачених
ілюзій. Але більше, звісно, було щасливих відкриттів, щасливих
знахідок від постійного та щоденного спілкування з дітьми, від
безпосередньої участі в їхньому житті.
Живе спілкування директора, як вихователя з дітьми
конкретного первинного колективу В.О.Сухомлинський вважав
найважливішою необхідністю і закономірністю керівництва,
умовою повноцінного та творчого життя вчителів і учнів школи.
Він вбачав у цьому методі джерело думок, педагогічних
відкриттів, радостей, печалей, розчарувань, без яких немає
творчості в нашій праці.
Особисті спостереження та накопичений з роками досвід,
пошуки та роздуми про ключові проблеми керівництва привели
В.О.Сухомлинського до дуже важливого, основостверджуючого
висновку: без віри в дитину немає виховання, немає школи. „Без
віри в дитину, без довір’я до неї вся педагогічна премудрість, усі
методи і прийоми навчання й виховання руйнуються як
картковий будиночок. Крім того, щоб дитина повірила в свої
сили, звикла ніколи не відступати перед труднощами, вона
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повинна вірити в свого вихователя, бачити в ньому не тільки
взірець, а й підтримку, допомогу...‖ „...Віра в людину –
найдорожче для мене. Я ревно беріг і бережу її від спаплюження
невір’ям, байдужістю‖ (Там само Т.4 с.35, 38).
Свої переконання В.О.Сухомлинський намагався передати
вчителям шляхом індивідуальної, дружньої, відвертої та
душевної бесіди. Він уникав і не вживав тих дій, які ми звикли
характеризувати точним словом: адміністрування. „Я не писав
жодного наказу, що стосується процесу виховання, в роботі
директора школи це зовсім не потрібне. Так само ніяких
найскладніших суперечок з учителем я ніколи не виносив на
засідання педагогічної ради‖ (Там само Т.4 с.39.).
Немало й інших думок висловлено В.О.Сухомлинськимдиректором. Знати духовний світ кожної дитини, активно брати
учать у численних освітніх і самодіяльних колективах, бувати у
сім’ях важких дітей, працювати з батьками, керувати
батьківською школою і сімейним вихованням (згадаємо його
вислів: ‖педагогіка повинна стати наукою для всіх‖), постійно
піклуватися про здоров’я дітей („я засів за спеціальну медичну
літературу‖), знати предмети навчального плану („я за три роки
самостійно вивчив усі шкільні підручники і основну методичну
літературу‖), та ін.
Найбільш доцільним і педагогічно виправданим павлиський
вчений вважав постійне періодичне відвідування керівниками
шкіл
та
їх
заступниками
уроків
в
усіх
учителів.
В.О.Сухомлинський не поділяв думки і не погоджувався з тими
директорами, які вважали, що у педагогів із багаторічним стажем
можна рідше бувати на навчальних заняттях. При цьому Василь
Олександрович виходив із того, що великий стаж практичної
роботи не завжди означає набуття вчителем відповідного
творчого досвіду. Цей погляд-переконання склався у вченого на
основі непоодиноких прикладів і фактів зі шкільного життя. Тому
він не міг не констатувати: „Це дуже неприємне явище, з яким
іноді доводиться зустрічатися в школі: учитель з великим стажем
і обмеженими знаннями, вчитель, що живе знаннями, здобутими
в інституті двадцять років тому. Справжнього вчителя можна
уявити собі тільки в постійному вдосконаленні‖ (Там само Т.4
с.578.)
В.О.Сухомлинський звертав увагу на існування тісного
зв’язку між якістю конкретного уроку і багатством духовного
життя вчителя в цілому. Тому, однією з головних цілей
відвідування й аналізу уроків педагог вважав дослідження того,
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як виявляється, розкривається на уроці інтелектуальне життя
педагога, його кругозір, духовні запити.
В.О.Сухомлинський регулярно вів книгу записів аналізів
відвіданих уроків. Книга відкривалась списком вчителів, даних
про те, хто в яких класах працював і який предмет викладав,
потім розміщались аналізи уроків, написані чітким, ясним
почерком. Ці аналізи не були самоціллю для директора. Це у
відомій мірі була форма, якщо хочете – інструмент, за
допомогою якого В.О.Сухомлинський проникав у глибинні та
складні процеси, що відбувалися на уроці, і пояснював ті
закономірності, які виникали під час активної розумової праці
учнів. Противник прямолінійності, однозначності в судженнях,
він, роблячи запис аналізу, намагався показати педагогічний
факт, явище з різних точок зору.
В книзі, з якою нам довелося познайомитись, було дано
аналізи системи уроків дванадцяти вчителів, що склало
приблизно 120-130 відвідувань. Крім цього, в другій книзі велися
записи аналізів повсякденного контролю за роботою вчителів –
приблизно 190 уроків. У кожного з дванадцяти вчителів
(враховуючи математиків, мовників, хіміків, фізиків, вчителя
початкових класів) В.О.Сухомлинський відвідував від 8 до 12
уроків, на яких вивчались закінчена тема або розділ програми.
Потрібно сказати, що все це – допомога вчителю у
вдосконаленні його майстерності, вивчення і впровадження
передового педагогічного досвіду, і багато іншого, що є змістом
шкільного життя, – передбачено у плані, в якому точно і
конкретно розподілено об’єм роботи між директором та
заступником, в тому числі і відвідування, аналіз системи уроків.
Сутність аналізу відвіданих уроків, або оглядів з системи
уроків одного вчителя – не в фотографуванні його, не в точному
його копіюванні (нажаль, це гріх багатьох вчителів).
Потрібно вміти вибирати з уроку закономірні явища, думки,
ідеї. Суть в тому, щоб замічені недоліки, явища, що
відбуваються на даному конкретному уроці, навчитися
узагальнювати. Педагог-директор В.О.Сухомлинський вважав,
що потрібно перетворювати вдачу, окремий випадок в
цілеспрямовану систему. Це необхідно і для подальшого
вдосконалення майстерності досвідченого вчителя, і ще більше
– для покрашення навчання на уроках менш досвідченого
вчителя.
„Директор школи, який часто відвідує й аналізує уроки, –
писав В.О.Сухомлинський, – знає що робиться у школі. Якщо ж
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уроки відвідуються нерегулярно, якщо за нарадами та іншими
організаційними турботами директор ніяк не дійде до класів, до
вчителів і учнів, усі інші ділянки в роботі втрачають будь-який
смисл, гріш ціна і нарадам, і всьому іншому‖ (Там само Т.4
с.577). Таких керівників шкіл павлиський вчений порівнює з
людиною, яка „приходить на роботу із зав’язаними очима і
блукає, як у пітьмі: щось чує, але нічого не бачить, не знає, не
розуміє‖ (Там же Т.4 с.578).
Відвідування
уроків
не
може
бути
безцільним,
безсистемним. Дуже важливо щоб і вчителі знали, для чого і з
якою метою директор, завуч приходять до них на уроки. Тільки
за цієї умови вони будуть оволодівати педагогічними ідеями
керівників, будуть розділяти ці ідеї і здійснювати в повсякденній
практичній роботі. Василь Олександрович в практиці своєї
роботи використовував різні види, методи і цілі контролю за
уроками. Ось деякі з них:
а) вибіркове відвідування уроків. Директор, або заступник
без попередження, за своїм особистим планом, відвідують
окремі уроки вчителів. Така перевірка дає можливість
встановити, як готується до уроків учитель, яка активність класу,
тобто, діяльність вчителя та учнів у звичайній обстановці;
б) тематичне відвідування уроків. Директор, або його
заступник, з метою всебічного вивчення системи роботи
вчителя, відвідують цикл уроків з однієї теми, або підтеми (трип’ять уроків). Така перевірка дає можливість визначити переваги
та недоліки викладача, надати йому кваліфіковану пораду щодо
вдосконалення педагогічної майстерності. Тематична перевірка
необхідна при ознайомленні з новим учителем, а також, якщо
вибіркове відвідування не дозволяє точно встановити справжні
причини окремих невдач. Корисне тематичне відвідування уроків
і з метою вивчення передового досвіду роботи;
в) паралельне відвідування уроків. Керівник школи відвідує
уроки двох учителів у паралельних класах з однієї і тієї ж теми,
якщо така можливість існує. Корисним при цьому є присутність
учителя паралельного класу. При порівнянні вдається розкрити
суттєві особливості педагогічного почерку вчителя, ефективність
тих, або інших методів навчання;
г) комплексне вивчення окремих класів. Керівник школи
присутній весь навчальний день в одному класі (п’ять-шість
уроків підряд). Він перевіряє роботу, систему вимог, підхід;
працездатність і активність одних і тих же учнів у різних умовах.
Таке відвідування дозволяє зробити конкретні висновки про те,
20

ІСТОРІЯ ОСВІТИ

чому учні в одного вчителя сумлінно навчаються, а в іншого – ні,
як підтримується дисципліна, як виконуються єдині вимоги до
учнів;
д) цільове відвідування уроку із запрошенням спеціаліста.
Керівник школи не є спеціалістом з усіх предметів. При
виникненні яких-небудь сумнівів, а також з метою більш
поглибленого вивчення роботи вчителя, директор і заступник
директора просять спеціаліста-майстра відвідати уроки колеги.
Таке відвідування можливе, як у складі бригади (при
фронтальній перевірці), так і спільно з керівником школи.
До істотних недоліків багатьох уроків, навіть і в учителів зі
значним практичним стажем, В.О.Сухомлинський відносить
невміння чітко визначити мету уроку, підпорядкувати цій меті всі
його складові й етапи. „Справа не тільки в тому, – підкреслює
Василь Олександрович, – щоб у поурочному плані було
зазначено мету роботи на уроці. Ця формальність може бути
дотримана, а справжньої мети вчитель і не бачить. Безцільний
урок перетворюється на пусте витрачання часу, втомлює учнів,
привчає їх до бездіяльності, прищеплює погану моральну рису –
лінощі‖ (Там само Т.4 с.582).
На переконання В.О.Сухомлинського кожен учитель
незалежно від його фахової спеціальності, має бути досконалим
словесником. Тому, з надзвичайною, прискіпливою увагою він
ставився до культури усного мовлення педагогів. Так, після
відвідання одного з уроків він, зокрема, занотував: „Ясність
викладу залежить від ясності мови вчителя. Чим яснішою,
правильнішою буде мова вчителя, тим глибші знання одержують
учні. Учителеві треба систематично працювати над оволодінням
мовою, над вивченням логіки‖ (Там само Т.5 с. 23).
До серйозних недоліків багатьох уроків В.О.Сухомлинський
відносить марнотратство часу на етапі перевірки домашнього
завдання, коли учитель опитує 15-20 хвилин декількох учнів, а
інші у цей час байдикують, або займаються сторонніми
справами. Марнотратство часу проявляється нерідко і в тому,
що запитання вчителя дублюють заголовки підручника й
орієнтують учнів на зазубрювання, на репродуктивне
переказування завченого. Тому Василь Олександрович
рекомендує ставити запитання так, щоб вони стимулювали
розвиток розумових сил, щоб не спонукали до механічного
заучування, а пробуджували творчу думку. Відвідуючи уроки
учителів й аналізуючи їх, В.О.Сухомлинський дійшов
переконливого висновку: для того, щоб учні досягли успішних
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навчальних результатів, їх насамперед потрібно навчати
вчитися, тобто спостерігати, думати, працювати розумово,
творчо. „Нехай у школі панує яскрава думка, живе слово і
творчість дитини. На цих трьох китах повинен стояти весь зміст,
весь характер духовного життя, розумового розвитку школярів‖
(Там само Т.1 с.343).
Отже, що перш за все характеризує методику, зміст та стиль
аналізів В.О.Сухомлинського? На наш погляд, глибоке
проникнення в суть уроку і розкриття найважливіших
закономірностей навчально-виховного процесу, знання і
розуміння загальних та специфічних (для даної школи)
педагогічних ідей. Звертають на себе увагу деякі особливості
творчого методу аналізу уроку. В них немає скрупульозного
фіксування того, що робиться (інакше кажучи: фотографічного
відображення уроку), а на перший план висувається принцип –
як робиться.
Саме головне: ретельно досліджуючи методи та прийоми
навчання і виховання, В.О.Сухомлинський вміє бути об’єктивним
в кращому та широкому смислі цього слова: з великої кількості
фактів, що складають шкільний організм, він робить потрібні і
точні висновки, осмислює педагогічні явища, його закономірності
так, щоб все це зрозумів не тільки один учитель, якому
присвячений конкретний аналіз, а щоб досвід кращих збагачував
інших, став педагогічним переконанням колективу.
За кожним аналізом стоїть повсякденне життя директора і
учителя, в кожному з них відображені їх думки, роздуми,
хвилювання, спільні пошуки вдосконалення педагогічної
майстерності.
Звертає на себе увагу й те, що в оглядах уроків присутня
інтонація довірливого, доброзичливого відношення (без нажиму
та присаджень), бажання, щоб поради не тільки були прочитані і
засвоєні, але й практично реалізовані.
Ретельна,
вдумлива
обробка
висновків,
вказівок,
рекомендацій, порад пояснюється, мабуть, тим, яке місце в
роботі директора займає відвідування і аналіз уроків і сам урок,
як основа життєдіяльності та життєстійкості педагогічного
колективу, його вдосконалення і творчості. ‖Урок – це дзеркало
загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його
інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції‖ –
говорив В.О.Сухомлинський (Там само Т.4 с. 580). Звертаючись
безпосередньо до директора школи, він підкреслював: „Між
якістю конкретного уроку, який ви відвідуєте сьогодні, і
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багатством духовного життя вчителя є тісний взаємозв’язок.
Відвідуючи й аналізуючи уроки, головною метою треба ставити
таке: дослідити, як виявляється, розкривається на уроці
інтелектуальне життя педагога, його кругозір, його духовні
інтереси. На уроці я бачу насамперед, чим живе вчитель, що він
читає, яке місце в його духовному житті посідає книга, як він
стежить за досягненнями науки і здобутками культури‖ (Там
само Т.4 с.581). Не можна не сказати декілька слів про
моральний аспект проблеми: ми маємо на увазі взаємовідносини
директора і педагогічного колективу, його вміння розуміти світ та
почуття кожного вчителя, знаходити до його серця ту єдину
доріжку, яка надихає, окриляє, допомагає в роботі. Оточення
творчої
праці,
атмосфера
доброзичливості,
поважного
відношення один до одного залежить в першу чергу від
керівника. В такій же мірі позитивний натхненний вплив
колективу на директора є необхідною умовою, передумовою
повноцінного, різнобічного, багатого, сповненого високими
цілями і прагненнями морально красивого життя усіх вихователів
і вихованців.
Для В.О.Сухомлинського це питання мало, мабуть,
принципове значення. Тому він такий категоричний у своєму
висновку: „Без морального схвалення всіма педагогами моєї
директорської роботи я б не залишився у школі жодного дня‖
(Там же. Т.4 с.50). Це відверте зізнання – ще один штрих до
морального обличчя педагога і вченого – особистості
незвичайної, і одночасно це – порада керівникам.
В книзі „Розмова з молодим директором школи‖ Василь
Сухомлинський зазначає: „Якщо ви хочете, щоб педагогічна
праця приносила вчителеві радість, щоб повсякденне
проведення уроків не перетворилося в нудну, одноманітну
повинність, ведіть кожного вчителя на щасливу стежинку
дослідження‖ (Там само Т. 4 с.471). Звісно, що такими творцямидослідниками мають бути директори шкіл та їхні заступники.
Кузьменко В.В.
ВПЛИВ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ НА ПРОЦЕС
ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ
Світоглядне формування спрямоване на розвиток розуму і
почуттів дитини, на ставлення людини до самого життя. Таке
формування сприяє розвиткові в дітей художніх здібностей,
умінь і навичок, необхідних для творчої діяльності, прагнення
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брати участь у створенні прекрасного в житті. Прекрасною може
бути і сама людина. А щоб вона була такою треба в ній
закладати високі моральні, естетичні якості і високу свідомість.
Досягти успіху в цій справі можливо засобами української
народної педагогіки, за допомогою яких формуються поняття про
добре і зле в природі, суспільстві. Так, знайомлячись з
вишиванням рушників, діти пізнають сюжети орнаментів,
кольорову гаму художнього мистецтва. Рушник на Україні здавна
супроводив постійний епітет "чистий". Це означало не лише те,
що вони мають зберігатися у чистоті та берегти у ній людину.
Чисті рушники – є символом високих естетичних, етичних
ідеалів. Видовжені прямокутники рушників за формою нагадують
поле, дорогу. Засіяні зерном орнаментів, вони певною мірою є
символами ланів та доріг. Ними вітають гостей, дають на згадку;
дівчата подають рушники сватам, їх готували в дорогу нового
життя; рушники проводжають людину і в останню путь. Тим, хто
знаходиться за межами рідного дому не треба боятися
негараздів, бо рушники мають функцію оберегу. Вони, за
повір’ям, охороняють тіло й душу людини, здоров'я тварин,
врожаї.
Рушник має й інформативну функцію. В орнаментних знаках
можна вбачати своєрідну промову, читати у вишитих текстах
оповіді про важливі події суспільного життя. Рушникова книга – є
сполучення орнаментальних букв азбуки народної мудрості й
краси, які прийшли до нас ще з сивої давнини.
Згідно з сучасною народною класифікацією розрізняють такі
групи
вишивок:
геометричні,
рослинні,
зооморфні,
антропоморфні. Кожна з цих груп має свої особливості.
Наприклад, геометричні орнаменти розшифровуються так:
пряма горизонтальна лінія – означає Землю, хвиляста – воду,
круг – символ вогню (сонця).
Народні майстри відчували вічний потяг до краси, пов'язаної
з природою, бо природа є засобом виховання добрих почуттів.
Тому в основі рослинного орнаменту лежить прагнення
перенести у вишивку красу природи. Найчастіше зустрічаються
рушники, де використовуються такі зображення, як "виноград",
"дубове
листя",
"барвінок"...
Мотив
барвінку-символ
невмирущого життя. Узор яблуневого кола поділеного на чотири
частини, з вишивкою протилежних боків однаковим кольором –
символ кохання. Трапляється й давній символ "дерево життя",
який здебільшого зображається у формі листя й гілок.
Композиція "зооморфних" сюжетів представлена півнями,
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журавлями, звірами, голубами, воронами, качками, кониками.
Захоплені красою світу, природи, народні майстри створили
орнаменти, що зображають людей чоловіка й жінку, що стоять
взявшись за руки.
Кожен регіон України має свої гами кольорів: на Галичині,
Закарпатті, Буковині яскраво-барвисті фарби; на Київщині,
Полтавщині, Чернігівщині переважали рослинні орнаменти
червоного, чорного та синього кольорів.
На Херсонщині у вишивках багато сонця, рослинності, квітів.
Були у людей і тяжкі, і радісні дні, а тому вишивали червоним і
чорни кольорами. Червоний завжди радував людей. Він
символізував сонце, любов, життя.
Українські рушники є символом декоративно-ужиткового
мистецтва. При ознайомлені з ними у дітей поглиблюються
знання і художні смаки. Вони знайомляться з українською
традиційною
вишивкою,
вчаться
оцінювати
рушникове
мистецтво, бо в кожному з них відображено нашарування різних
епох.
Не слід шукати на рушникових орнаментах "гарних" і "дуже
гарних" творінь; вони просто різні за тематикою, обсягом,
змістом. Читати орнаментні твори (до яких належить і рушник)
нелегко. Треба багато працювати, щоб зрозуміти художню мову
орнаменту, а звідси і призначення рушника.
У виготовленні рушників беруть участь "золоті" руки
майстра.
Спробуємо "прочитати" окремі рушникові твори, які є
літописом наших предків, розкрити окремі закони краси цього
народного мистецтва. Розміщення рушника на стіні – це давній
український звичай. Не було в Україні оселі, яку не прикрашали б
рушником, бо хата без рушників, як мовиться в народі – це
родина без дітей. Рушник – ―лице‖ оселі: по тому, скільки і які
були рушники в хаті складалося враження про жінку і її дочок.
Кожна жінка в минулому (аж до початку XX століття) вміла
вишивати: навчившись від матері, вона передавала знання й
уміння своїм донькам. Мистецтво вишивання було природним
заняттям їх повсякденного життя.
З чого починається довга праця над рушником?
Полотно для рушників ткали на спеціальному верстаті.
Ширина полотна – 0,5 м, а довжина – аж до 12 м. Не всі рушники
були вишиті чи навіть відбілені. Невідбілені і виткані з цупких
ниток – це утирачі (для рук, обличчя, тіла). Гостеві подавали
окремий утирач, виказуючи увагу до нього. Невідбілені й
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невишиті
були
й
рушники,
які
називалися
стирачі
(використовувалися для стирання зі столу, лавок, посуду). Зі
стирачем ходили доїти корову, ним накривали діжу чи хліб. Іноді
такі рушники прикрашали легкими візерунками або витками,
кольоровими смужками, мереживом. А гордістю кожної родини
були божники (або покутники) – рушники для образів божих. Для
них брали найкраще тонке полотно, гарно відбілене. Гарними
були і кілкові рушники, якими прикрашали картини, дзеркала,
рамки з фотокартками. Кожен, хто заходив до хати, міг оцінити
роботу жінок, дівчат, дивлячись на ці витвори. Були й обрядові
рушники. Вони відігравали майже найголовнішу роль у багатьох
народних обрядах. Рушник супроводжував людину все життя –
від колиски і до могили. Він є символом гостинності. Хліб-сіль на
вишитому рушникові були високою ознакою гостинності
українського народу. Кожному, хто приходив з чистими
помислами, підносили цю давню слов'янську святиню. Прийняти
рушник, поцілувати хліб – символізувало духовну єдність,
злагоду, глибоку пошану до господаря. На рушник приймали
новонароджених. Будуючи хату, на рушниках піднімали сволок, а
потім ці рушники віддавали майстрам. У поле на оранку не
виходили без рушника. Для траурних подій ткали спеціальні
рушники: вузькі, довгі, зі строгими смугами. На них опускали
труну в могилу, а потім пов'язували на хрест. Рушники
використовували під час проводів у солдати, як знак щасливої
дороги і швидкого повернення додому. Вишиваний рушник –
найдорожчий дарунок матері в дорогу синові, як пам'ятка про
дім, побажання щастя на чужині.
Дуже важливу роль відігравав рушник у весільному обряді.
Готуватися до одруження – означало готувати рушники. Як
тільки в родині підростала дівчина, мати заздалегідь
турбувалася про рушники. До їх виготовлення привчали дівчаток
ще з самого юного віку. Гордилися батьки своєю донькою, якщо
вона приготувала багато рушників. І все село знало, хто
чепуруха, а хто ледащиця.
Не одне століття народні майстри відтворювали на
рушниках "долю життя", "життєву стежку", "джерело життя".
Рушник пройшов крізь віки. Він символізує чистоту почуттів,
глибину бережної любові до всіх, хто не черствіє душею.
Рушник, завжди буде у нашій хаті і зараз як ознака
незрадливості і великої пошани до своїх національних коренів,
традицій!
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Одним з могутніх засобів формування світогляду дитини є
декоративне мистецтво, яке безпосередньо пов'язане з
трудовою діяльністю людини. Це мистецтво, народжене життям
народу. Українська народна педагогіка використовує його як
джерело виховання потягу людини до краси і творчості, що
супроводять її у буденні дні і свята.
Вироби майстрів сповнені радості; тут і гарні іграшки, і
яскраві, ніби налиті сонцем, фарби розписних стін, меблів; тонкі
орнаменти рушників і сорочок, ювелірні мережива різних
дерев'яних скриньок. Це і самобутні, гарні вироби, одяг, що
передають кмітливість, глибоким оптимізм, всеперемагаючу
щирість майстра. Така сила народного мистецтва не є
винятковою. Вона віками удосконалювалася, виробляючи свій
самобутній стиль і органічно ввійшла в життя народу, пов'язала
його з повсякденним побутом. Кожен художньо оформлений
витвір це, перш за все, практично необхідна річ. Разом з тим, ця
творчість глибоко і яскраво відображає звичаї, смаки і
особливості народу.
В українському народному декоративно-прикладному
мистецтві помітний тісний зв'язок між людьми з їх смаками,
образним мисленням, мріями та орнаментальними предметами,
що їх оточують. У минулому народне декоративно-прикладне
мистецтво було селянським, і в якійсь мірі, ремісничим. Воно
охопило основну частину предметів сільського побуту (меблі,
одяг, зброя, сільгоспінвентар і ін.). При виготовленні речей
дбали про поєднання практичної зручності з вимогою краси, тут
знаходили втілення смаки самого народу. Вироби виготовляли з
місцевих матеріалів: глини, шерсті, шкіри, дерева, металу,
соломи. Пишна природа нашого чарівного краю, нашого села
сама надихає своїх мешканців до замилування. Тому ми бачимо
орнамент природи рідного краю на кожному кроці селянського
життя: малюнками криють сволоки і комини, їх розміщають над
дверима, над вікнами, по стінах хат; ними оздоблюють й
дерев'яний посуд, широко квітчають скрині, мисники, на світських
та церковних речах. Вироби зі скла та глини, плетиво, ткацтво,
різьба по дереву; наші всім відомі писанки, вишиванки, вишиті
очіпки, контурні хустки, рушники, фартухи, навіть задки на
чоботях; плахти та килими – все це свідчить про талановитий
народ, який створив органічну культуру.
Використання українською народною педагогікою виховного
впливу народного декоративно-прикладного мистецтва і в наші
дні має винятково важливе значення. Адже творчість дитини
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будується на основі систематичного залучення її до мистецтва,
розвитку умінь і навиків в повсякденній діяльності. В цьому
процесі особливе значення належить відображенню дітьми
оточуючої дійсності в результаті своєї творчої діяльності.
Тулуб Н.М.
ЖІНОЧА ОСВІТА КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВЧЕНИХ
Одним із стратегічних завдань реформування змісту
освіти, визначених програмою ―Освіта. Україна ХХІ століття‖, є
оптимальне поєднання класичної спадщини минулого та
сучасних досягнень наукової думки, органічний зв’язок її з
вітчизняною історією, культурою та педагогічним досвідом.
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), Проект
національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті та
ряд інших документів передбачають наявність регіонального
компоненту, покликаного відображати у змісті освіти
етносоціальну і природничо-географічну своєрідність регіонів,
особливості їх історії, культури, національних традицій. У
зв’язку з цим особливого значення набуває вивчення
організації навчально-виховних закладів для жінок на теренах
великих самобутніх українських регіонів, де у кінці ХVІІІ – на
початку ХХ століття було сформовано багатогранну та
своєрідну систему освіти й виховання жінок.
На сьогодні актуальність даного питання зумовлена
соціальними
запитами
суспільства
до
ефективності
використання духовного та економічного потенціалу жіноцтва,
потребою застосування гендерного підходу до реформування
змісту освіти, на чому акцентують увагу нові альтернативні ідеї,
концепції і програми, серед яких – ―Гендерна психологія статевих
відмінностей‖, ―Гендерна педагогіка‖, ―Проблема гендеру в
історії‖ необхідністю використання традицій жіночої освіти в
розбудові сучасних інноваційних інституцій (жіночі гімназії, ліцеї,
позашкільні навчальні заклади для жінок тощо).
Розглянутий нами період в історії розвитку жіночої освіти на
Україні розпочався у кінці ХVІІІ ст. після створення Едукаційної
комісії (1773), яка вперше здійснила централізацію та
інституціалізацію жіночих навчальних закладів, і тривав до
початку ХХ ст., коли спеціальними узаконеннями Радянської
влади (1919) всі жіночі навчальні заклади були офіційно
ліквідовані.
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Соціологічний аспект проведеного аналізу зумовлюється
важливістю історико-педагогічного досвіду соціалізації жінок для
формування ефективної соціально-педагогічної політики, яка
сприятиме створенню цілісної освітньої системи, максимально
наближеної до потреб жіноцтва ХХІ століття.
Педагогічний аспект – виявляється у необхідності
встановлення та всебічного аналізу специфічних рис навчальновиховного процесу жіночих шкіл, училищ і гімназій у кінці ХVIII –
на початку ХХ ст., результати якого можуть бути використані для
наукового обґрунтування доцільності розвитку мережі окремих
жіночих освітніх закладів у новому тисячолітті.
Історико-педагогічний аспект вбачається у необхідності
формування об’єктивного уявлення про історичні шляхи розвитку
жіночої освіти як складової педагогіки у вітчизняній педагогічній
науці.
Проблема жіночої освіти набуває особливої актуальності в
середині ХІХ ст. З’являються праці польських письменників,
педагогів і громадських діячів, присвячені проблемам виховання
і навчання жінок. Професор Крем’янецького ліцею, а в 30-х рр. –
ректор Віленської духовної академії Алойзи Осинський видає у
Любліні книгу ―Nauka pani dla swej wychowanki‖ /Б.р.в./ (―Наука
пані для своєї вихованки‖), де висвітлює позиції клерикальної
педагогіки. У 1843 р. у Варшаві виходить книга Е. Земенцької
―Myśli o wychowaniu kobiet‖ (―Роздуми про виховання дівчат‖), на
яку відразу відгукується рядом схвальних рецензій у ―Tygodniku
Petersburskiemu‖ (―Петербурзький щотижневик‖) видатний
польський письменник, ректор і професор Петербурзької
духовної академії, Ігнаци Головинський (1843, №№ 12–14). У
1851–1852 рр. вихованець Кременця, письменник та
фольклорист Спиридон Осташевський видає у Києві двотомну
працю етично-педагогічного характеру ―Ojciec córkom‖ (―Батько
дочці‖) і продовжує роботу над твором ―Nauczyciel swoich córek‖
(―Учитель власних доньок‖). В 1856–1860 рр. у Вільно були
надруковані ―Pamiętniki z życia‖ (―Спогади із життя‖) видатної Єви
Фелінської, у яких піднімались проблеми організації дошкільного
виховання і домашньої освіти жінок. У 1874–1875 рр., в
―Tygodniku Mód‖ (―Щотижневик моди‖) з’явились статті Яна
Прусіновського, також присвячені проблемам виховання жінок.
Найбільше публікацій, які піднімали питання соціалізації і
соціальної адаптації жінок у кінці ХVІІІ – на початку ХХ століття,
розглядали шляхи зростання їх статусу, пропагували необхідність
підвищення освітнього рівня жіночої частини суспільства та
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можливість участі жінок у громадсько-політичному житті, з’явились
в другій половині ХІХ ст. (Гутовский И. Место матушки в сельском
храме // Волынские епархиальные ведомости (Житомир). – 1912.
– №4.; Зоргенфрей Г. К вопросу о совместном обучении обоих
полов // Русская школа (Москва). – 1904. – № 9., Павлович Б.
Существенные особенности открытых женских среднеучебных
заведений // Женское образование 1914.-№7.) Однак спільною
рисою більшості праць було те, що, аналізуючи процес розвитку
освіти в Російській імперії, вони залишали поза увагою проблеми
регіональної жіночої освіти.
В кінці ХІХ ст. православне духовенство Росії у пошуках
причин майже тотальної безграмотності селян і способів виходу
з
освітньої
кризи
стало
активно
пропагувати
ідею
розповсюдження в народі елементарної освіти через
першочергове навчання жінок читанню, письму й лічбі.
Показовою в цьому відношенні може бути праця І. Самойловича
―Грамотность крестьянской женщины, как основа воспитания и
скорейшего просвещения русского народа (С выяснением
причин ничтожного процента грамотности среди женских полов
крестьянского населения)‖ (1901).
Церковно-шкільні діячі акцентували увагу на необхідності
заснування мережі окремих жіночих початкових шкіл, кількість
яких практично у всіх російських губерніях була надзвичайно
низькою. Важливою у висвітленні цієї освітянської тенденції є
серія статей священика І. Ольшевського під спільною назвою
―Женские церковные школы и постановка в них учебновоспитательного
дела‖
(1897).
Передова
педагогічна
громадськість на сторінках професійних та громадськополітичних видань ―Женский вестник‖, ―Женское образование‖,
―Русская школа‖, ―Народный учитель‖ та інших виступала з
аргументованою критикою роздільного навчання дітей обох
статей, роз’яснюючи переваги спільного (Александрова М.,
Тимофеева В. Вопрос о совместном обучении при совете
экспериментальной психологии // Русская школа (Москва). –
1915. – № 1., Бородина Д. Женское образование в крестьянской
среде // Женское образование (СПб). – 1883. – № 3., Бричок С.
Роль церковнопарафіяльних шкіл у розвитку освіти на Волині //
Шлях освіти (Київ). – 2000. – № 1., Буйницкий А. Значение
женщины и необходимость для нее образования // Волынские
епархиальные ведомости (Житомир). – 1881. – № 13., Быков
Н.П. Князья Острожские и Волынь. Введение в историческую
записку
―Пятидесятилетия
Острожского
Св.
Кирилло30
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Мефодиевского братства‖. – Пг., 1915., Бюхнер Л. Призвание
женщины и ее воспитание. – СПб, 1857. – 371 с.).
На сторінках місцевих клерикальних і світських видань
неодноразово з’являлись статті представників православного
духовенства: А. Буйницького, О. Малиновського, І. Малевича, Н.
Маньковського, І. Покровського, які висловлювали думки про
доцільність внесення змін до існуючого в губерніях шкільного
устрою та можливість покращення стану жіночої освіти.
Надзвичайно цікавими можна вважати публікації А. Буйницького,
спрямовані на пропаганду загальної середньої освіти для дівчат
духовного звання.
Неординарною
є
праця
А.
Смирнова-Кутачеського
―Епархиальные женские училища‖ (1906), у яких піддавались
гострій критиці закритість духовних жіночих закладів,
обмеженість їх навчальних програм, недоліки управління та
адміністративного устрою.
Проблеми становлення позашкільної жіночої освіти
піднімались у статтях В.Вахтерова, Ф.Ігнатьєва, В.Костроміної,
В.Невського, Г.Чернявського. Окремі відомості про історію
становлення позашкільної жіночої освіти зустрічаються у
періодичних виданнях у вигляді різних інформаційних
повідомлень про організацію тих чи інших позашкільних заходів
за участю в них жінок.
Деякі статистичні відомості про рівень освіченості жінок,
кількість жіночих і змішаних навчальних закладів, якісну й
кількісну характеристику учнівського складу, а також інформація
щодо спеціальної і позашкільної освіти в губернії міститься в
звітах попечителя Київського навчального округу (за 1897, 1898
рр.), пам’ятних книжках дирекції народних училищ (за 1888, 1914
рр.).
Сучасні науковці все частіше звертаються до розробки
різноманітних
теоретико-методологічних
та
психологопедагогічних проблем розвитку історії жіночої освіти в Україні.
Проблеми соціалізації українських жінок та деякі напрямки історії
жіночої освіти в Україні стали предметом окремих дисертаційних
досліджень: ―Проблеми жіночої освіти в національних системах
освіти і виховання України і Франції (ХVІІІ – перша чверть ХІХ
ст.)‖ /1994/ Л.Применко; ―Жіноче питання в Україні (друга
половина ХІХ ст.)‖ /1995/ І.Волкової; ―Жінка в суспільному житті
України (друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)‖ /1996/
О.Кривошия; ―Теоретико-методические основы социальнопедагогической работы с женской молодѐжью в условиях
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крупного города‖ /1999/ Г.Лактіонової; ―Розвиток професійної
освіти жінок в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
― /2000/ О.Аніщенко; ―Жіноча середня освіта в Україні (ХІХ –
початок ХХ ст.)‖ /2001/ Т.Сухенко.
Фрагментарно досліджувалися питання становлення жіночої
освіти в працях радянських і сучасних українських педагогів та
істориків: І.Богданова, Е.Днєпрова, С.Жилюка, М.Заволоки,
Н.Калениченко,
Н.Константинова,
Є.Луценко,
О.Любара,
Б.Митюрова,
О.Ососкова,
В.Постолатія,
Л.Применко,
В.Струбицького, О.Сухомлинської, М.Ярмаченка.
Отже, розвитку жіночої освіти в історії педагогіки надавалося
великого значення. А дослідження сьогодні зумовлені:
необхідністю реформування змісту освіти на основі творчого
засвоєння спадщини минулого з урахуванням сучасних потреб
українського жіноцтва; важливістю об’єктивного осмислення
історичного досвіду розвитку жіночої освіти, особливості її
становлення та функціонування, місця в загальноісторичному
контексті розвитку вітчизняної історико-педагогічної науки.
НАУКА – ШКОЛІ

Бардук В.С.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Судебное разбирательство уголовных дел это важнейшая
стадия уголовного процесса, состоящая в рассмотрении в
установленном законом порядке уголовного дела в судебном
заседании.
В
судебном
разбирательстве
реализуются
полномочия
суда
по
осуществлению
правосудия.
Предшествующие стадии уголовного процесса направлены на
обеспечение достаточных оснований для рассмотрения дела в
суде.
С
психологической
стороны
деятельность
по
осуществлению правосудия имеет много общих черт, сходных
психологических
компонентов.
Однако
сочетания
этих
компонентов имеет свою специфику.
Психологическая
структура
судебной
деятельности
складывается
из
познавательной,
конструктивной
и
воспитательной деятельности суда. Однако если на досудебном
следствии основной является познавательная деятельность, то
в суде основной, определяющей становится конструктивная
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деятельность. Именно суд призван решать дело по существу –
это его основная и исключительная функция.
Но
так
как
конструктивная
деятельность
может
реализовываться только после осуществления познания на базе
собранной, всесторонне оцененной и проверенной информации,
изложение психологической структуры в суде целесообразно
также начать с рассмотрения особенностей познавательной
деятельности. Основная цель ее в суде – это накопление
необходимой информации для осуществления конструктивной
деятельности – вынесение приговора.
Особенность познавательной деятельности в суде, прежде
всего, заключается в том, что материалы досудебного
расследования всегда дают уже готовую модель подлежащего
исследованию события, действий и взаимоотношений в том
виде, в каком представляются они в результате завершения
расследования.
Досудебное следствие берет на себя всю поисковую часть
познавательной
деятельности,
производит
отбор
и
систематизацию информации, что существенно облегчает
познание судом обстоятельств дела.
Вся необходимая информация уже предварительно
собрана,
упорядочена,
чтобы
существенно
облегчить
деятельность суда первоначально по восприятию уже
собранной информации, затем и по ее последующему
исследованию. Судебное исследование обстоятельств дела
является
самостоятельным
важнейшим
элементом
осуществления правосудия.
В зале судебного заседания процесс познания включает в
себя сравнительное исследование модели события и
конкретного закона. В материалах следствия уже имеется
указание на определенную норму уголовного закона, который,
по мнению следователя, соответствует данное событие,
деятельность, поведение. Однако суд имеет возможность и
должен тщательно проверить правильность проведенного
досудебного расследования. В уголовном процессе суд обязан
вновь воспроизвести и сопоставить события преступления со
всеми иными сходными нормами закона. Мысленное сравнение
обстоятельств дела с различными нормами закона обязательно
на всем протяжении деятельности суда при рассмотрении дела,
но этот процесс окончательно должен быть завершен в
совещательной комнате.
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Для суда важно не только изучать во всех деталях
материалы уголовного дела, но выдвинуть другие возможные
версии объяснения фактов, которые не только не были учтены
следователем, но, иногда и проигнорированы. Только
подвергнув сомнению версию досудебного расследования,
определив его прочность и достоверность, суд может
установить истину.
Многообразие психических отношений, их острота приводят
в заседании суда по рассмотрению уголовного дела к тому, что
здесь в значительно большей степени воссоздается вся картина
прошлого преступного события. И это в свою очередь приводит
к
сильному
переживанию
прошлого
свидетелями,
потерпевшими, обвиняемыми. В связи с этим русский
дореволюционный
юрист
Л.Е.
Владимиров,
отмечает:
«…драматичность производства в уголовном деле ставит и
подсудимых
и
свидетелей
в
разные
положения,
обнаруживающие психологические признаки, раскрывающие
характеры, чувства, думы участвующих лиц. В суде как бы опять
переживется драма, и в этом новом переживании исторгаются у
людей секреты, глубоко запрятанные, проявляющиеся, если не
в признаниях, то в невольном выражении ощущений, над
которыми не властны самые испытанные лицемеры и лицедеи».
Такая особенность судопроизводства всегда создает
условия для выявления действительных психологических
качеств каждой личности, действительного отношения к
событию, фактам, другим лицам.
Субъектами уголовного процесса, которые осуществляют
познавательную деятельность, кроме самого суда, являются
прокурор, адвокат, гражданский истец, гражданский ответчик,
эксперты, подсудимый и потерпевший. Каждый из них в
зависимости от личных интересов своего процессуального
положения, субъективных прав воспринимает, объясняет и
анализирует события и факты по-разному. Суд, заслушивая
речи, объясняя, тем самым воспринимает результаты познания
этими лицами обстоятельств дела, а это в свою очередь создает
условия для познания фактов в судебном заседании во всех
возможных противоречиях.
Сущность конструктивной деятельности в суде – это
вынесение приговора по рассматриваемому делу. Все
остальные виды деятельности подчинены этой задаче.
К специальным условиям конструктивной деятельности
следует отнести:
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1. Вынесение приговора коллегиально членами суда;
2. Обеспечение невмешательства в его принятие;
3. Законодательное
гарантирование
свободы
личного
убеждения судьи, лежащее в основе каждого вынесенного
приговора;
4. Требование непрерывности рассмотрения уголовного дела.
Необходимо также сказать о воспитательном воздействии
суда, которое уже
заложено в специфической форме его деятельности:
полном, объективном рассмотрении в судебном заседании всех
обстоятельств
дела.
Именно
поэтому
сам
процесс
судопроизводства
оказывает
огромное
воспитательное
воздействие на всех присутствующих в зале судебного
заседания, в том числе и на подсудимого.
Эффективность воспитательного воздействия процесса
судебного заседания заключается в предельной наглядности,
конкретности при восприятии фактов всеми присутствующими,
независимо от того, положительные или отрицательные эмоции
возбуждает каждый отдельно взятый факт. Огромное
воспитательное воздействие имеет и оглашение приговора.
Здесь следует учитывать, чтобы приговор был справедливым,
отвечал требованиям закона о соразмерности наказания
тяжести совершенного преступления и личности подсудимого,
был предельно четким, ясным, конкретным и доходчивым для
всех присутствующих в зале судебного заседания.
На этическую и нравственную стороны отправления
правосудия неоднократно указывали в свое время видные
русские юристы. Так, А.Ф.Кони писал: « Можно также настойчиво
желать, чтобы в выполнении формы и обрядов, которыми
сопровождается отправление правосудия, вносился вкус,
чувство меры и такт, ибо суд есть не только судилище, но и
школа».
Каждый судья должен обладать следующими качествами:
высокая ответственность за свою деятельность, за принятые
решения, принципиальностью. Судья постоянно находится в
центре внимания всех участников судебного процесса. Все его
замечания и даже жесты подвергаются постоянному контролю и
оценке присутствующих, поэтому опытного судью отличает
беспристрастность и выдержка.
Судебная деятельность развивается в определенной,
строго
регламентированной
процессуальным
законом
последовательности, которая создает определенные стадии
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развития общей судебной деятельности, что призвано
обеспечить наиболее целесообразные условия исследования
доказательств, способствовать установлению истины по делу и
осуществлению правосудия.
Правильное и полное осуществление правосудия судом
возможно лишь при наличии стадий, четком различии задач,
условий деятельности на каждой стадии.
Уголовный процесс определяет следующие стадии
развития
судебной
деятельности:
предварительное
рассмотрение дела судьей, судебное рассмотрение, внесение и
исполнение приговора и другие.
1. В стадии предварительного рассмотрения дела судьей
решаются вопросы
познания
досудебного
расследования
и
планирование
собственной деятельности;
2. Непосредственное
восприятие
всех
источников
доказательств и осуществление познания обстоятельств
дела осуществляется проведением судебного следствия;
3. Заслушивание словесных сообщений о результатах
познавательной деятельности, проведенной участниками
судопроизводства (прокурором, адвокатом и т.д.).
4. Реализация
основной
конструктивной
деятельности
(вынесение приговора).
5. Осуществление
действий,
связанных
с
принятым
конструктивным решением (исполнением приговора).
Основная задача судебного следствия – непосредственное
восприятие и исследование всех источников доказательств и
сообщаемой информации. Именно на этой стадии суд
производит
проверку
всех
фактов
собранных
и
систематизированных
в
материалах
предварительного
следствия. Чтобы наиболее полно произвести оценку
представленным материалам, суд обязан непосредственно
воспринять
все
источники
полученных
сведений,
использованных для воссоздания модели прошлого события
действий, отношений, характеристики подсудимого. Эта задача
решается в ходе судебного следствия.
В некоторых случаях суду приходится принимать решение о
производстве таких действий, которые на досудебном следствии
не проводились (осмотр на места происшествия, назначение
дополнительной или повторной экспертизы и т.д.)
На этой стадии познание осуществляет не только суд, но и
все заинтересованные участники процесса. Различные
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исходные позиции в познавательной деятельности (прокурора,
адвоката), различные интересы (гражданского истца и
ответчика, подсудимого и т.д.) приводят к тому, что в ходе
судебного следствия каждый из участников процесса стремится
так использовать источники передачи различных сведений,
чтобы в наиболее яркой форме выступали именно те факты,
которые необходимы для восприятия судом модели события,
отстаиваемой данными участниками процесса. В соответствии с
этим у суда возникает обязанность регулировать процесс
познания всеми этими участниками, вместе с тем и
регулировать отношения между ними при осуществлении этой
деятельности. Отсюда председательствующий обязан в
процессе судебного рассмотрения дела наблюдать за
поведением не только подсудимых (свидетелей), но и всех
других участвующих в деле лиц. От его деятельности зависит
упорядочение процесса, чтобы каждый из участников не мешал
выполнять такую же деятельность другим и прежде всего суду.
Правосудие, которое в большей степени, чем многие другие
виды деятельности, выступает как сфера общения между
людьми, связано с целым рядом социально-психологических
явлений, например, эффективностью деятельности социальных
групп, особенностями оценочных суждений в группе,
восприятием и пониманием людьми друг друга, внушением,
авторитетностью, социально-психологической ролью личности и
т.д.
Для судьи, в свою очередь, важны следующие моменты:
предварительное изучение и оценка вех обстоятельств дела и
квалификации, сопоставление полученной в ходе судебного
процесса информации с материалами предварительного
следствия, нормами закона, окончательный синтез всей
информации при вынесении приговора.
Психологические
особенности
судебных
прений
определяются: 1) особенностями целой речи; 2) особенностями
аудитории; 3) психологическими особенностями анализа
факторов; 4) особенностями построения речи.
Основная цель речей во время прения сторон – помощь
составу суда в мыслительной деятельности по решению многих
вопросов,
подлежащих
окончательному разрешению
в
совещательной комнате. Кроме того, прения сторон должны
суммировать восприятие всего судебного следствия всеми
присутствующими
для
обеспечения
оптимального
воспитательного воздействия от всего судебного рассмотрения.
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Все судебные речи в своей совокупности обеспечивают: 1)
активизацию мыслительной деятельности судей по анализу и
синтезу всех воспринятых в ходе судебного следствия
факторов; 2) конкретную помощь в выявлении спорных и
противоречивых факторов; 3) правильное определение круга
вопросов,
которые
необходимо
будет
разрешить
в
совещательной комнате.
Еще
русский
дореволюционный
юрист
И.Сергеич,
правильно отмечал, что речь, составленная из одних
рассуждений, не может удерживаться в голове людей
непривычных, она исчезает из памяти. Если в ней эффектные
картины, этого случиться не может.
Каждая судебная речь обязательно должна строиться с
учетом конкретного психологического воздействия на всех
присутствующих в зале судебного заседания. С этой целью
необходимо менять темп речи, аргументацию тех или иных
положений, делая их более доходчивыми для всех слушателей.
Формирование судейского убеждения – это результат
воздействия на сознание судей определенной совокупности
доказательств, установленной и проверенной в ходе судебного
разбирательства. Оно всегда складывается на основе
рационального познания причинно-следственных и иных связей
между фактами объективной действительности, ценностного к
ним подхода, их соотношение с запретами уголовного права,
чувственного переживания полученных по уголовному делу
результатов познания, сделанных из них правовых выводов. На
формирование судейского убеждения влияют социальнопсихологические
и
несудебные
факторы
(поведение
подсудимого в суде, оценка средств массовой информации и
т.д.)
В основе принятия решения по уголовным делам лежат
судейские убеждения, которые складываются на базе
рационального познания причинно-следственной связи между
имеющимися фактами, ценностными подходами к оценке этих
фактов, их соотношение с запретами уголовного права, а также
чувственного переживания полученных результатов познания и
сделанных правовых выводов. В психологическом плане для
процесса формирования судейского убеждения важным
выступает перерастание сомнения в убежденность судьи.
Специфика допроса в судебном заседании определяется
самой процедурой судебного допроса. Председательствующий
предлагает
подсудимому
дать
показания
по
поводу
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предъявленного обвинения и известных ему обстоятельств
дела. Суд взвешивает показания подсудимого, не перебивая
его. В ходе изложения подсудимым показаний суд вправе лишь
обращать его внимание на необходимость сообщать факты,
имеющие отношение к делу и представляющие для суда
интерес. После того, как подсудимый закончит изложение своих
показаний, его допрашивают по закону – обвинитель,
потерпевший,
гражданский
истец
и защитник.
Затем
подсудимому вправе задавать вопросы другие подсудимые и их
защитники.
Неукоснительным соблюдение судом закона на стадии
судебного разбирательства является основой воспитательного
воздействия
правосудия.
Значительное
воспитательное
воздействие имеет оглашение приговора, который должен быть
четким и понятным, конкретным и доходчивым для всех
присутствующих в зале заседания.
1. Будіянський М.Ф. Психологія особистості. – Одеса: Астро, 1999.
2. Грошевой Ю.М. Проблема формирования судейского убеждения в
уголовном судопроизводстве. – Харьков, 1975.
3. Коновалова В.Е. Правовая психология. – Харьков, 1990.
4. Мартышкина А.М. Психология мышления. – М., 1965. – 100с.
5. Полянський Н.П. Вопросы теории советского уголовного процесса. –
М.: Госюриздат,1956. – 45с.
6. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. – М.,1995. – 120 с.

Бєлошицький О.О.
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ
ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
На сьогоднішній день учбова література для учнів, як один з
засобів пізнання і розвитку мислення є надійною опорою у
навчальному процесі. Це підтверджено і практикою її
застосування.
На сучасному рівні, учбова література виступає як
підручник, посібник або навчально методичний комплекс, де
вміщено здобутки людства адаптовані до сприйняття різними
віковими категоріями. Її створення для шкіл завжди було у центрі
уваги освітянського загалу, чого не можемо сказати про
навчальну літературу для позашкільних закладів. Посібники для
керівників гуртка або вихованців дуже рідко ставали предметом
обговорення освітянського загалу, ще рідше – дослідженням
науковців. Хоч потреба в цьому дуже велика. Особливо у період
розбудови молодої держави. Про це наголошує і Закон про
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позашкільну освіту України, у якому визначено державну
політику до позашкільних закладів, як освітню підсистему
безперервної освіти [1]. Прирівнення позашкільних закладів до
навчальних вимагає присутності навчальної книжки в учбовому
процесі, як засобу навчання. Особливої гостроти ця проблема
набуває у зв’язку з функцією, що притаманна таким закладам –
відтворення науково-технічної еліти України. Підтвердженням
нагального вирішення поставленої проблеми є Наказ
Міністерства освіти і науки про «Організацію науковометодичного забезпечення позашкільних навчальних закладів
системи освіти» [2]. та План виконання постанови Кабінету
Міністрів України до «Програми розвитку позашкільних
навчальних закладів на 2002-2008 роки» [3].
Сьогодні навчально-виховний процес у позашкільних
закладах відбувається у нових економічних умовах і новій
політичній формації, використовуючи методично і морально
застарілу навчальну літературу, написану у колишньому СРСР.
Це відбувається у зв’язку з тим, що вітчизняної майже не
створено. Така неузгодженість між навчальним процесом,
засобами навчання і потребою розвитку позашкільної освіти
вимагає від освітян-практиків і науковців невідкладно звернути
увагу на цю проблему. Особливо актуальним це питання постає
у зв’язку з загальною реорганізацією станцій юних техніків. Отже,
перегляд усього науково-методичного забезпечення роботи цих
закладів і нового осмислення специфіки навчально-виховного
процесу потребує звернути особливу увагу на проблеми
створення навчальної книжки. Для нормального вирішення цього
питання спочатку потрібно визначитися, яким саме має бути
сучасний посібник для керівника гуртка, учнів, слухачів і
вихованців?
Вдосконалення вже існуючої навчальної літератури для
позашкільних закладів, і не тільки технічного спрямування, має
два шляхи: в діючі посібники, перед підготовкою до нового
видання внести зміни, як в зміст, так і в методику викладу
окремих тем і розділів програми, або посібники повністю
потрібно замінити іншими, новими. Тоді потрібно врахувати, що
навчальний посібник повинен забезпечуватися навчальнометодичним комплексом, компонентом якого він є.
Якщо він не узгоджений з іншими компонентами по змісту і
структурі навчального матеріалу, методичним підходам до його
викладу, то без зміни і переробки усіх складових учбовометодичного комплексу перехід на навчання за новими
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посібниками може виявитися малоефективним. Крім того,
створення нових посібників означає деякі зміни наукових і
методичних концепцій, які використовуються при доборі
посібника і методів навчання. Особливо актуальне це питання
для позашкільних закладів технічного спрямування, де із-за
економічних негараздів відсутнє централізоване постачання
матеріалів, інструментів, наборів та інше, що було притаманне
минулому, коли розроблялися програми і навчальна книжка для
гуртківців. Тому, впровадження нових методик і добір змісту, де
враховані сучасні вимоги до позашкільних закладів, як
підсистеми освіти і де враховані ті матеріальні складності
проведення занять, які ми сьогодні маємо, особливо потрібні
керівнику технічного гуртка.
Питань з цієї проблеми багато і їх вирішення дія не одного
року чи десятиріччя. Тому вони потребують уваги на усіх гілках
влади: від районної держадміністрації до Верховної Ради.
Деяка допомога, у створенні науково-методичної літератури
для позашкільних закладів і зокрема технічного спрямування,
вирішується вже сьогодні. Нами була проведена деяка розвідка
у плані того, якою вона має бути. На першому етапі дослідження
ми поставили собі такі завдання: вивчити і проаналізувати
науково-педагогічну літературу, яка вкаже за яким принципом і
дидактичними вимогами повинен створюватися посібник для
керівника гуртка і вихованців; вивчити і проаналізувати
посібники, які створені для технічних гуртків позашкільних
закладів, або інших, але використовуються у навчальновиховному процесі технічних гуртків; визначити змістове
наповнення посібника спроможного розвивати технічну творчість
на різних вікових рівнях; визначити приблизну архітектоніку
посібника.
На сучасному рівні педагогічною наукою нароблено певний
арсенал ознак створення учбової літератури. Ці ознаки кожний
укладач і повинен врахувати при підготовці посібника.
Пригадаємо ці ознаки: цільове призначення (мета і завдання) –
ознака, що вказує на соціальне завдання навчально-виховної
діяльності; метод-ознака, яка вказує на способи досягнення
визначеної мети; жанр (знакова, літературна форма) – ознака,
що відображує способи семіотичного відтворення соціальної
інформації
у
навчально-виховній
діяльності;
соціальна
значимість-ознака, що вказує на якісну вибірковість (новизна,
цінність, корисність, значення); повнота-ознака, яка вказує на
кількісну вибірковість інформації; соціальний рівень-ознака, яка
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вказує масштаби спілкування, що здійснюються за допомогою
навчальної книжки; структура-ознака, яка вказує на характер
диференціації, архітектоніка посібника; час-ознака, що вказує на
хронологічне освоєння (охоплення) соціальної інформації у
навчальному процесі; матеріальна конструкція-ознака, яка
вказує на способи ―матеріалізації‖ інформації (усна, читання,
лекції, письмова робота, тощо); читацька адреса (призначення,
адресат) – категорія, яка вказує на соціально-психологічні
можливості засвоєння і використання інформації конкретним
споживачем. [4; 26-27] Такі ознаки звичайно повинні
конкретизуватися, а їх розподіл є абстрактним. В той же час,
дотримуючись цих ознак, укладач може зробити перші кроки на
шляху створення навчальної книжки для позашкільного закладу.
Виконання аналізу навчальної літератури, яка існує для
технічних гуртків, виявило деякі історичні етапи її створення, які
відповідали етапам становлення та розвитку технічної творчості
учнів у позашкільних закладах України. У зв’язку з тотожністю
соціально-економічних умов у державі, за яких були створені
перші посібники для технічної творчості, розглянемо її історичні
етапи більш детально. Так, з самого початку становлення,
вважалося, що основною функцією технічної творчості учнів є
залучення підлітків під педагогічне керівництво у позаурочний
час шляхом організації різного типу гурткової роботи:
проведення ранків, політдиспутів, технічних вечорів і оволодіння
навичками роботи з різними столярними і слюсарними
інструментами. Така діяльність відносилася до виховної, а не
освітньої і тому створення учбової літератури для них не
передбачалося. З подальшим розвитком позашкільних закладів,
де головною метою їх роботи стає здобуття учнями ремесел,
навчальний процес проводиться з наочним показом і з
виконанням учнями роботи під керівництвом наставника, або
тренувальних вправ, де важливе місце належало кінестетичним
відчуттям. [6; 105] Зважаючи на вербальні і сенсорні методи на
цьому етапі теж не передбачалося створення навчальної
літератури. З появою перших напрямків технічної самодіяльності
учнів у технічних гуртках (авіамоделізм, автобудування, радіо,
електротехніка та інше) і загальною необхідністю залучення
учнів до техніки, виникає потреба в навчальній літературі по цим
профілям. Однак, їх створенню заважала думка про те, що усі
потрібні знання для виготовлення об’єктів технічного захоплення
―іграшок‖, учні отримують у школі і тому спеціальної навчальної
літератури для цього теж не потрібно. Лише з організацією
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перших дитячих технічних станцій, в обов’язок яких входило
широке залучення учнів до техніки через політехнізацію
навчального процесу, створення спеціальної дитячої технічної
навчальної книжки для тих, хто займається технікою, стає
реальністю. Її історія створення розпочинається з ―листівокпорад‖, які дитячі технічні станції розсилають у віддалені районні
школи і технікам-любителям, які звертаються за порадами у ці
позашкільні заклади. Їх готували фахівці вищих навчальних
закладів, зокрема студенти і викладачі ―Київського політехнічного
інституту‖ і вчені Академії наук України.[7; 72] В дитячих
журналах теж починають з’являтися схеми, рисунки та описи
послідовності виготовлення моделей. Але не завжди такий
матеріал був адаптований до вікових знань підлітків.
З переосмисленням функції дитячих технічних станцій з
закладів організації післяурочного дозвілля підлітків у початкову
допрофесійну ланку підготовки технічно грамотних фахівців для
народного господарства і військових спеціалістів для оборони
Союзу, створення дитячої технічної літератури стає нагальною
потребою, яка розглядається на державному рівні.[8.] Цьому
сприяла і «Постанова» у 1931 році про переведення усіх дитячих
технічних станцій під опіку Наркомосу республіки. До того ними
опікувався керівний орган Дитячого Комуністичного Руху під
керівництвом
комсомолу.
За
кошт
цієї
організації,
комсомольських внесків, та грошей, що виділяли місцеві органи
влади і утримувалися перші дитячі технічні станції.[9.]
Найбільш масовою навчальною літературою того часу, під
рубрикою «На допомогу юним технікам» були посібники: Рюмін
В. «Саморобні прилади з електротехніки» (Харків-Одеса,
1931р.), Цибін Д. «Саморобний телефон». (Москва, 1934 р.),
Малінін К. «Детекторні приймачі». (Москва, 1935 р.) Бабаєв М.
«Порадник авіамоделіста». (Харків, 1935 р.), Чудаков А. «Як
влаштований і працює автомобіль» (Москва, 1935 р.) та інші.
Такі посібники були і допомогою в роботі керівникам
технічних гуртків, які у своїй більшості не мали педагогічної
освіти, як і спеціальної інженерної. Для таких вожатих-керівників
гуртків випускалися методичні поради: «Як організувати
дітвору», «Як краще пропагувати техніку серед дітей» та інше.
Серед них методична порада під редакцією В. Семихатової
«Гурткова праця в школі». Дніпропетровськ, 1928 р. та збірник
директивних матеріалів «В помощь организатору внешкольной
работы среди детей». Москва, 1928 г., випущений Радою з
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позашкільного виховання при Центральній Технічній Станції
Союзу.
Спроби написання посібника для керівника гуртка, де були б
поради з організації виготовлення якогось технічного об’єкта,
його поетапності, можливості заміни дефіцитні матеріали на
більш доступні та інший матеріал, який би допомагав керівнику
гуртка – не було.
Наступним етапом створення навчальної літератури для
учнів, що займаються технічною творчістю стало написання
деякими керівниками технічних гуртків посібників, де детально
викладалися етапи створення моделі, матеріали для
виготовлення,
технічні
характеристики
і
можливості
регулювання. Все це доповнювалося технічними рисунками і
кресленням. В основному написання таких посібників було
покладено описування «моделей-чемпіонів», які на змаганнях,
або технічних виставках займали призові місця. Недоліком таких
посібників було те, що вони писалися для юних техніків, які
досконало оволоділи знаннями і навичками роботи у технічній
творчості. Для гуртківців-початківців і навіть тих, хто не один рік
займався технікою, такі посібники були складними для
опанування. Не задовольняли вони потреби як шкільних так і
позашкільних технічних гуртків, основною діяльністю яких було
залучення більшої кількості учнів до технічних знань та розвиток
технічно-творчих задатків. Досвід створення таких посібників
набрав широкого застосування у період найбільшого розвитку
технічної творчості учнів – на початку 60-тих – кінець 70-тих років
ХХ століття. Їх створенням і випуском опікувалося видавництво
«ДОСААФ», при якому гуртувалися збірні команди з спортивнотехнічних видів моделізму. Це посібники: И. Калина «Двигатели
для спортивного моделизма», (Москва: ДОСААФ, 1958 г.);
Тарадаев Б. «Летающие модели копии», (Москва: ДОСААФ,
1983 г.); Дьяков А. «Радиоуправляемые модели», (Москва:
ДОСААФ, 1973 г.); Геслер В. «Автомобиль своими руками»,
(Москва: ДОСААФ, 1970 г.) та багато інших.
Конструювання поданих у цих посібниках моделей вимагало
від юних техніків спеціальних теоретичних знань і практичного
досвіду. Однак, журнали «Моделіст-конструктор» і «Юний
технік» постійно вміщали на своїх шпальтах креслення і опис
таких моделей з метою заохочення юних техніків до підвищення
своїх знань та навиків.
У цей період, розвитку технічної творчості учнів у
позашкільних закладах України приділяється ще більше уваги, а
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отже і створенню технічної навчальної літератури для учнів. Це
пов’язано з суцільною технізацією суспільства.
Крім того, було прийнято ряд Постанов і Законів
спрямованих на реорганізацію діючої системи освіти в державі.
Зокрема «Закон про зміцнення зв’язку школи з життям і
подальший розвиток системи народної освіти», прийнятий 2-ю
сесією Верховної Ради СРСР (1958р.). Одночасно вводяться
«піонерські сходинки», мета яких озброїти піонерів знаннями та
вміннями працювати різноманітними інструментами. Для цього, в
Україні та в інших республіках Союзу, видається ціла серія
навчальної літератури під довоєнним заголовком «На допомогу
юним технікам». Багато з цих навчальних книжок було
спрямовано на навчання і набуття післявоєнним поколінням
учнів навичок користуватися інструментами, вміти креслити,
керувати простими машинами, виготовляти приладдя для школи.
Більшість цих книжок хоч і були об’єднані у одну серію, написані
для школи, як допоміжний методичний матеріал із залучення
учнів до праці. Деякі книжки були розраховані для тих учнів, які
любили майструвати вдома. Так, у 1955 р. Держтехвидат УССР
випустив книжку «Для умелых рук». Випилювання. Випалювання.
Технічне моделювання; Толстокоров П. «Зробіть самі». – К.:
Дитвидав УРСР, 1959 р.; Бойко Д. «Як навчитися керувати
мотоциклом». – К.: Молодь, 1955 р.
Серед навчальних книжок, цілеспрямовано написаних для
гуртківців, ми знайшли: «Перші кроки юного техніка». – К.:
Молодь, 1953 р., Худик А. «Юним авіамоделістам». – К.:
Дитвидав, 1958 р., «Книга юного техніка». Вип. 1-й, 1956р. і Вип.
2-й, 1957р. К.: Молодь. Ці два випуски були, до речі, підготовлені
керівниками технічних гуртків Центральної республіканської
Станції Юних Техніків України.
З’являється і ряд робіт представників педагогічної науки і
вчителів практиків. Їх посібники призначалися учням початкової
школи і гурткам початкового технічного моделювання
позашкільних закладів. Серед них: «Технічна творчість
молодших школярів», написана авторським колективом вчених
науково-дослідного інституту педагогіки під редакцією Д.М.Тарно
польського.– К.: Радянська школа, 1975 р. Вчителями:
М.Ф.Федоренко, «Роботи з папером і картоном», (Київ:
Радянська школа, 1961 р.); Сав’як Т.М. «Робота з папером,
картоном і тканиною», (Київ: Радянська школа, 1971 р.). Ці
книжки були написані для учнів початкової школи, але їх з
задоволенням використовували гуртки «початкового технічного
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моделювання» (ПТМ) у технічних позашкільних закладах.
Об’єднанням думок науковця і вчителя-практика є посібник
Проскури О.В. і Чарнецької Р.Т. «Конструирование игрушек на
уроках трудового обучения», (Киев: Радянська школа, 1986 г.).
Для більш старших гуртківців позашкільних закладів технічного
профілю слід вказати на посібники: Васильченко В.О. «Кордові
літаючі моделі», (К.: Радянська школа., 1959 р.); Нагурний В.В.,
Лукашин М.І. «На допомогу юному судномоделісту», (К.: Рад.
школа, 1958 р.); Борноволокова Е.П. «Транзисторні приймачі
юних радіоаматорів», (Київ: Радянська школа, 1973 р.) та інші.
Кожний з вказаних вище посібників має свої сильні та слабкі
місця, але за взірець якісного підходу до написання навчальної
книжки для учнів може служити посібник, випущений гуртом
науковців Аридін В.М., Гармаш І.І., Перепаддя О.Й. під редакцією
Д.М. Тарнопольського «Технічна творчість молодших школярів».
За своїм змістом, архітектонікою розділів посібник й зараз
залишається взірцем того, яку треба навчальну книжку
позашкільним закладам технічного спрямування. Це ще раз
підтверджує думку про те, що навчальну літературу для цих
закладів мають писати науковці, що добре обізнані з специфікою
позашкільної роботи і її особливостями навчально-виховного
процесу. Саме у цьому посібнику методично спрямовано йде
ніби латентний перехід від репродуктивного навчання до
продуктивного. Генералізація змісту побудована таким чином,
що допомагає онтогенезису креативних задатків учня і
вихованця під керівництвом педагога.
Аналіз інших посібників виявив, що у більшості з них
відсутня головна функція посібника для позашкільного закладу
технічної творчості – розвиток технічно-творчих здібностей. Вона
не реалізується у конкретному структурному елементі посібника.
Не враховані і дидактичні завдання, які має нести навчальний
посібник.
Найбільшою вадою більшості посібників є неадаптованість
викладу матеріалу до вікових особливостей учнів. В той же час,
порівняльний аналіз навчальної літератури для юних техніків
вказав на те, що довоєнні посібники були написані більш
доступною і зрозумілою мовою, з використанням нескладної
термінології, відповідали економічним можливостям юних
техніків того періоду. Кожний посібник мав довідниковий
матеріал та пояснення, яким чином замінити дефіцитний
матеріал.
Для з’ясування питання про сучасне змістове наповнення
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навчальної книжки для технічного гуртка, нами було проведено
опитування керівників технічних гуртків і методистів. Відповіді на
поставлені в анкетах питання допомогли виявити потребу
включити у зміст такі теми: «розробка занять з креслення»,
«наочні приклади розв’язання конструкторських задач та
технічних суперечностей, спрощені інженерні розрахунки і схеми
конструювання об’єктів техніки», «вправи для закріплення знань:
міні тести, конструкторські задачі, тощо».
Для гуртків спортивно-технічного моделювання посібник
повинен включати у свій зміст основні вимоги до спортивного
моделювання за різними класифікаціями, основні правила
змагань у різних класах моделей, дані про сучасні дешеві
матеріали, фотографії або малюнки кращих робіт вихованців.
Загальним побажанням керівників технічних гуртків
залишається вміщення у посібник розробок виховних заходів з
залучення учнів до технічної творчості, де є сценарії ранків,
вечорів, конкурсів, психологічні поради, сучасні педагогічні
технології проведення занять, модульно-різнорівневі системи
навчання у гуртку, приклади різних методик проведення занять,
санітарно-гігієнічні норми роботи гуртків, техніка безпеки,
практичні поради і перелік літератури з профілю технічного
гуртка.
Зважаючи на проведену нами часткову розвідку основних
вимог до написання навчальної літератури для позашкільних
закладів технічного спрямування і вимог педагогів, ми
структурували їх до змісту і радимо укладачам посібників
врахувати при складанні навчальної літератури для учнів і
вихованців та для керівників технічних гуртків.
Для учнів і вихованців
1. Перелік і призначення інструментів для роботи цього
профілю. Техніка безпеки при роботі. Робоче місце і
раціональне розташування інструментів.
2. Історія створення даного профілю гуртка. Альбоми,
реферати тощо.
3. Приблизний тематичний план і програма з деталізацією
кожного заняття. Перелік літератури для самостійного
опрацювання з даної теми.
4. Теоретично-практичні заняття з мови техніки – креслення.
5. Головоломки і задачі спрямовані на закріплення навичок
креслення.
6. Лабораторно-дослідницькі заняття з відкриттям суб’єктивних
закономірностей, причин, тощо (обов’язково).
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7. Технічні задачі, завдання і їх розв’язок, наближені до тих, які
виникають при конструюванні.
8. Детальна технологія виготовлення складних конструкцій (при
необхідності)
9. Довідниково-інформаційні данні потрібні для даного профілю
гуртка.
10. Поради, спрямовані на економічність і енергоємність
технічних об’єктів.
11. Фотографії і креслення кращих моделей і технічних об’єктів.
12. Вправи, задачі і завдання на розвиток кмітливості, уяви,
креативності.
13. Перелік робіт, які бажано виготовити початківцям технічного
гуртка з вказаним ступенем їх складності.
Для керівників технічних гуртків
1. Організаційно-практичний
матеріал
з
організації
різнорівневих занять гуртка.
2. Історія становлення та розвитку даного технічного профілю
гуртка у державі.
3. Тематичний план і програма з теоретично-практичним
матеріалом.
4. План і розробка кожного заняття.
5. Інформаційно-довідникова література для кожної теми.
6. План розробка лабораторно-дослідницьких занять. Перелік
питань для виявлення в учнів і вихованців розуміння законів,
закономірностей і суб’єктивних ―відкриттів‖.
7. Методичні розробки з підготовки до виставки, конкурсу,
змагань.
8. Психолого-педагогічні поради.
9. Довідникова інформація за профілем гуртка.
10. Орієнтовний план-розробка сценаріїв проведення ранків,
диспутів, вечорів, свят тощо.
11. Тести, задачі і завдання для учнів, вихованців і слухачів з
розвитку їх технічно-творчих здібностей.
12. Перелік законодавчих документів про позашкільну освіту і
його працівників та санітарно-гігієнічні вимоги.
13. Зразок ведення журналу реєстрації розвитку технічних
здібностей в учнів і вихованців.
14. Інформаційний матеріал про матеріали і їх замінники.
15. Перелік об’єктів моделювання і конструювання гуртківцями з
вказаним ступенем складності.
В орієнтовному варіанті змісту посібника ми вказали тільки ті
вимоги педагогів-практиків, які вони хотіли б бачити у сучасних
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посібниках і те, що виявилося у процесі першого етапу розвідки
по створенню навчальної літератури для позашкільних закладів
технічного спрямування.
Початкова розвідка виявила і ряд додаткових питань,
пов’язаних з специфікою роботи позашкільних закладів
технічного напрямку, які потребують подальших досліджень з
цієї проблеми. Це, в першу чергу, потреби створення навчальнометодичного комплексу… Наукове обґрунтування змісту і
структури для кожного профілю, їх взаємозв’язок з навчальним
матеріалом школи і новітніми досягненнями науки і техніки.
Визначення критеріїв добору змістового наповнення посібників
відповідно до розділів.
Як бачимо питань, які потрібно розв’язати, щоб створити
посібники для позашкільних закладів технічного спрямування на
рівні шкільного, дуже багато. Особливо для науковців, які
займаються питання позашкільної освіти.
Закон України про позашкільну освіту №1841-ІІІ.
Наказ Міністра освіти і науки України №264/23.
План виконання Постанови Кабінету Міністрів України №378.
Гречихин А.А. О путях и возможностях типологического
моделирования школьного учебника: Сб. статей. Вып.15. Типология
школьных учебников. – М., 1985.
5. ЦДАВОВ України.ф.166.оп.1.од.зб.202.
6. Трудове
навчання:
Збірник
статей
/
Під
редакцією
Д.О.Тхоржевського. – К., 1978.
7. Бєлошицький О.О. З історії юних техніків Київщини // Наукові записки
Рівненського державного гуманітарного університету. – 2002.– №22.
8. Постанова ЦК ВКП (б) від 23.06.1928 року «Про дитячу літературу».
9. Бэлошицький О.О. Соціально-педагогічні проблеми позашкільних
закладів технічного спрямування в Україні // Освіта і управління. –
2003. – №2.
10. Берека В.Є. Соціально-педагогічні основи розвитку позашкільної
освіти в Україні: Канд. дис. (1957-2000 рр.). – К., 2001.
1.
2.
3.
4.

Бордюк Н.А.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦКУРСІВ І ФАКУЛЬТАТИВІВ З
ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВУЗАХ ПЕДАГОГІЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ
Необхідною передумовою соціально-економічного розвитку
суспільства є використання плідного взаємозв’язку науки з
виробництвом: функціонування фундаментальних наукових
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досліджень і на їх основі оснащення виробництва новими
технологіями та автоматичними виконавчими лініями. Ясна річ,
для цього потрібні наукові центри, конструкторські заклади,
творчі кадри. Потрібна відповідна система навчання кадрів на
всіх рівнях, починаючи з шкільного; потрібний кваліфікований
вчитель, який започатковує навчання і виховання кадрів [1].
Державна система заходів удосконалення навчальновиховних процесів у середній і вищій школі спрямована на
досягнення якісно нового рівня підготовки молодого покоління до
трудового життя, до розбудови незалежної України. Закон „Про
освіту‖ в країні проголошує демократизацію, гуманізацію,
диференціацію педагогічних процесів, зобов’язує здійснити
корінний поворот.
В цьому контексті становить інтерес дослідження процесів
підготовки молоді щодо вивчення нової техніки на спецкурсах і
факультативах у вузах педагогічного спрямування [2, 3].
Вивчення таких спецкурсів та факультативів дозволяє
удосконалити підготовку майбутнього фахівця педагогічного
профілю, забезпечити педагогічними кадрами навчальні
заклади.
Система такої професійної підготовки має охоплювати різні
напрямки життєдіяльності й життєтворчості студентів. За таких
умов професійна підготовка студентів може здійснюватись
шляхом включення таких дисциплін в цілісну систему навчання
за цими спеціальностями, яке спрямоване на психологопедагогічну підтримку професійного становлення майбутнього
спеціаліста,
його
особистості,
свідоме
професійне
самовизначення, забезпечення подальшого професійного
розвитку.
Підготовка студентської молоді з таких спецкурсів і
факультативів має створювати фундамент для розвитку
індивідуальної, професійної компетентності, яка вимагає
оволодіння необхідними для цього знаннями і навичками,
досвідом соціальної діяльності, серед яких найважливішим є
вміння навчатись самостійно набувати нові знання, аналізувати
й інтегрувати нову інформацію.
Введення таких спецкурсів і факультативів у навчальні
плани вищих навчальних закладів органічно доповнює систему
неперервної педагогічної освіти і виступає в органічній єдності
загального, особливого, індивідуального, а тому забезпечує:
здобуття студентами певного багажу знань; професійних вмінь
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та навичок; особистісний і професійний розвиток студента з
урахуванням його індивідуальних особливостей.
В основу методології проведення таких спецкурсів і
факультативів покладено синергетичний підхід до розгляду
системи освіти, як системи відкритої і здатної до самоорганізації.
Методологічну основу спецкурсів і факультативів складають:
філософські положення теорії пізнання, теорії систем,
загальнонаукові принципи системного підходу й елементи
системного аналізу, діалектична теорія про загальний зв’язок,
взаємозумовленість і цілісність явищ об’єктивної дійсності,
положення про роль неперервної освіти в формуванні
професіоналізму особистості, концептуальні положення щодо
професійності студентів.
Принцип зв’язку теорії з практикою, практичного досвіду з
наукою визначає шляхи і засоби побудови ефективного
навчального процесу при вивченні спецкурсів і факультативів, і
підготовки спеціалістів до активної професійної праці.
Особливістю зв’язку теорії та практики є взаємний вплив
розвитку однієї складової на розвиток другої. Для якісно вищого
рівня суспільного виробництва не досить одних тільки технічних
допоміжних засобів – необхідно відповідно підняти і розвинути
розумові здібності людей, які приводять в дію ці засоби.
Внаслідок цього ідея всебічного розвитку молодого покоління на
засадах поєднання навчання із суспільним життям утвердилася
в ранзі основного принципу організації освіти [4, 5].
Висвітлення зв’язку теорії з практикою є основою активізації
мислительної
діяльності
студентів,
основою
побудови
проблемних ситуацій, створення емоційного настрою тощо.
Висвітлення суспільного значення праці, включаючи
ознайомлення студентів з новими будовами, зразковими
підприємствами і школами; зустрічі з майстрами виробництва,
вченими, майстрами педагогічної праці, осмислення їх досвіду.
Так в живій уяві студента буде створений узагальнений образ
людини сучасного суспільства, з її поглядами, рисами характеру,
з її ставленням до праці, який заслуговує наслідування.
Використання наукової організації праці в самостійній роботі
студентів.
З психологічної точки зору кожна праця потребує
напруження фізичних і розумових сил, вольових якостей. Праця
є джерелом різноманітних емоцій людини. Позитивне ставлення
до праці спонукає її до ще більшого напруження, неповноцінні
мотивації негативно позначаються на процесі праці, призводять
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до зниження темпів і якості роботи. Тому необхідно, щоб на всіх
ділянках навчання студенти відчували піклування про працю,
дотримання норм гігієни і відпочинку, перебували в умовах
наукової організації праці.
1. Теоретико-прикладні аспекти управління закладами освіти / За ред.
Л.М. Калініної. – К.: Актуал. Освіта, 2002 – 310 с.
2. Бордюк М.А., Волошина Н.В., Бордюк Н.А. Особливості
допрофесійної підготовки учнів у педагогічних ліцеях при вищих
навчальних закладах // Нова педагогічна думка – 2002 – № 3-4 – С.
158-165
3. Бордюк М., Кошицький В. Вивчення нової сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва в спецкурсах вищих навчальних
закладів І – ІV рівня акредитації // Нова педагогічна думка – 2003 –
№ 1-2 – С. 27-31
4. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання.
Частина 2. Загальні засади методики трудового навчання. – КРННУ:
ДУНІТ, 2001. – 186 с.
5. Холодная М.А. Психология интеллекта. – СПБ.: Питер, 2002 – 272с.

Зайцева Т.Г., Новіков М.М
ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ МІЛІЦІЇ В
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ
НЕПОВНОЛІТНІХ.
Світове співтовариство та прогресивні країни світу у своєму
законодавстві реалізують положення міжнародної Конвенції про
права дитини, що прийнята Генеральною Асамблеєю ООН
20.11.1989 р.
Конституція України, як основне джерело законності і
правопорядку в суспільстві, впроваджуючи в соціальне
середовище принципи пріоритету міжнародного права, гуманізму
та справедливості, спрямована на збереження нащадків(ст.51),
захист їх прав і свобод, а також особистого життя і здоров’я,
честі та гідності неповнолітніх(ст.ст. 21-24,52).
На жаль, але практика показує, що в Україні
розповсюджуються прецеденти злочинного характеру, що
пов’язані з насильством над неповнолітніми, а також і з участю в
ньому і самих підлітків. У останньому випадку ці дії
характеризуються особливою зухвалістю, брутальністю та
жорстокістю. До 90% осіб чоловічої статті, що вчиняють
насильницькі злочини, мають вікову межу від 16 до 18 років.
Кримінологічна статистика констатує збільшення кількості
злочинів серед неповнолітніх у період відпочинку, канікул. Так,
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до відповідальності під час літніх канікул за скоєння злочинів
притягнуто 4,7 тисяч неповнолітніх, всього затримано 17 тисяч
підлітків,
що
займалися
жебрацтвом,
бродяжництвом,
зловживанням спиртовими напоями тощо.
З точки зору фахівців – правоохоронців, неповнолітніх
підштовхують до девіантної поведінки багато факторів
економічного, політичного та соціально-культурного характеру.
Діти із такою поведінкою мають низький рівень потреб та бажань
негайно, поза зусиль задовольнити їх. З неповнолітніх, що
складають групу ризику, тільки 20 % більш-менш регулярно
читають книги, 10 % – газети. Засоби масової інформації – кіно,
телебачення, радіо, відеопродукція – використовуються ними
лише з метою задоволення потреб примітивного характеру,
активізації природних емоції та інстинктів. Цих підлітків
характеризує втрата потягу до навчання, часта – густа зміна
учнівських навчальних колективів, повна байдужість до проблем
сім’ї, суспільства. Такі діти мають бажання об’єднуватися в
маргінальні та інші асоціальні групи. Їх культом починає бути
пусте проводження часу. Тільки на початок останнього
навчального року в Україні не було охоплено навчальним
процесом до 10 тисяч дітей. Ці та інші фактори сприяють
підвищенню кількості злочинів серед неповнолітніх, мотивами
яких є самоствердження в групах, захоплення романтикою
злочинного життя, що пропагується кінофільмами типу ―Бригада‖
тощо. Так, соціологічні опитування учнів загальноосвітніх шкіл
України показують, що після ознайомлення з кінофільмом ―Брат
– 2‖ значна частина учнів не проти придбати вогнепальну зброю
та вбити людину, щоб отримати значну суму грошей. Егоїстично
– споживацькі мотиви насильницьких злочинів серед
неповнолітніх складають до 70 %. Для підлітків цієї категорії не
характерні психологічні страждання, усвідомлення страждань
потерпілих.
В Україні поширюються злочинні напади з метою
заволодіння особистим майном, що поєднуються з насильством,
погрозою життю та здоров’ю не тільки дорослих громадян, але і
неповнолітніх. При цьому злочинці користуються погрозами
побити підлітків, вбити, здійснити каліцтво, демонструють ніж,
вогнепальну зброю, пригнічуючи їх морально тощо. У кожному
випадку злочинне насильство – це надання шкоди психічному та
фізичному здоров’ю маленької людини.
Розповсюджуються злочини, що пов’язані з вимогами до
неповнолітніх з боку злочинців про передачу їм частки майна
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батьків, чи грошей. Це, як правило, знову – таки здійснюється під
погрозою насильства щодо життя, розповсюдження інформації,
яка є ганебною для дітей або їх батьків. У Херсоні був
характерний приклад шахрайства: неповнолітню Н. зупинила
циганка та напророчила горе та біду сім’ї дівчинки. Та з переляку
збігала до хати, принесла усі батьківські гроші та віддала на
вимогу циганці у замін ―майбутнього благополуччя‖. До речі,
потім сама не могла зрозуміти чому це зробила.
Не часто викликають турботу з боку батьків та вчителів
дрібні поранення дітей, що грають, сваряться, б’ються на вулиці,
у дитячому садку, в школі та дворі. Внаслідок байдужості,
дорослі не звертають увагу на поведінку та зовнішній вигляд
дитини, його пригнічений емоційно-психологічний стан, характер
та причини поганого настрою, наміри щодо самостійних дій з
самозахисту. Сама ж дитина не вміє правильно оцінювати
напружену ситуацію та вдало протистояти злочинним намірам та
діям. Дійовий прояв насильства – це удари важкими предметами
по голові, у життєво важливі частини тіла тощо. Дитина
скаржиться на біль, і це є сигналом про невідкладну допомогу не
тільки медичну, а й правозахисну. Треба шукати першопричину
поганого стану маленької людини. Основною причиною
байдужого відношення до дитини є, як правило, слабкий
духовний зв’язок між батьками та нею.
Клінічна статистика свідчить про збільшення випадків
жорстокого поводження батьків зі своїми рідними дітьми, що
тягне за собою каліцтво чи пряму загибель. Серед засобів поза
людських дій є удари, викручування рук, ніг, тягання за волосся,
прив’язування до стільців, інші форми катування. Це наводить на
думку про відсутність у батьків людяності, співчуття і
елементарних психолого-педагогічних знань, а в окремих
випадках – наявність психічних відхилень.
Зловживання силою проявляється іноді й у батьків відносно
своїх чи чужих дітей на основі пияцтва, хронічного алкоголізму,
наркоманії, стійких психічних розладів. Буває, що дорослі не
вміють та і не хочуть бути обережними по відношенню до
маленької дитини, а проявляють свою агресію тому, що вона
беззахисна в їх руках.
Людська трагедія іноді починається таким чином: мати у
почуттях обурення на свою доньку, що своєчасно не зібрала свої
іграшки, вихопила у неї книжку та почала бити дитину по голові.
А з цієї книжки вилетіли металеві ножиці, що були закладені між
сторінок, які несподівано травмували око дитини. На все життя
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мати запам’ятала гіркі слова доньки: ―Матусенька, поверни мені
око, я буду доброю дівчинкою, пробач мені!‖. Кримінальну
поведінку матері суд кваліфікував за ст. 128 КК, як необережне
тяжке тілесне ушкодження.
З метою правильної юридичної оцінки протиправної
поведінки дорослих по відношенню до своїх дітей та
попередження цих дій необхідно втручання працівників міліції,
представників місцевих соціальних структур, юристів, засобів
масової інформації для активної реалізації положень Закону
2
України ―Про попередження насильства у сім’ї‖ та ст.173
―Насильство у сім’ї‖ Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Корисно й роз’яснення статей Кримінального
кодексу України у пресі, на телебаченні, при проведенні виступів
на підприємствах, установах, організаціях про кримінальну
відповідальність за ст. 122 (―Умисне середньої тяжкості тілесне
ушкодження‖), 125 (―Умисне легке тілесне ушкодження‖), 126
(―Побої та страждання‖), 127 (―Катування‖), ч. 3 ст. 120
(―Доведення до самогубства‖).
Необхідно враховувати, що діти не можуть самостійно
захищатися від насильства, биття, катування. З метою захисту
дітей – громадян нашої країни від каліцтва, фізичного та
морально-психологічного
примусу
необхідно
виявлення
криміногенних сімей та застосування до насильників юридичних
засобів. А це вже входить не тільки в обов’язки представників
органів внутрішніх справ, суду, прокуратури, а і в обов’язки
співробітників системи освіти, структур соціального захисту
населення.
Захист неповнолітніх вимагає необхідність об’єднання
зусиль
представників
кримінальної
міліції
у
справах
неповнолітніх, дільничних інспекторів міліції на партнерських
відносинах з іншими суб’єктами, що уповноважені державою,
зокрема:
– батьками, яких на виховання та захист дитини зобов’язує
Конституція та Сімейний кодекс України;
– школами, іншими дитячими установами, вузами, які
повинні від імені суспільства забезпечувати процес
виховання
працелюбних,
духовно
збагачених,
цілеспрямованих громадян, що спроможні підвищувати
матеріальне та духовне зростання свого народу і
Батьківщини;
– громадськістю – неурядовими та правозахисними
організаціями, які зацікавлені у зміцненні соціального та
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громадського порядку у місцях, де можуть бути здійснені
насильницькі дії над неповнолітніми. Правовою основою
діяльності цих організацій є Закони України: ―Про участь
громадян в охороні громадського порядку та державного
кордону‖, ―Про попередження насильства в сім’ї‖ тощо;
– іншими правоохоронними структурами, наприклад,
судом, прокуратурою, адвокатурою, юстицією, які
здійснюють контроль за виконанням законів та
підзаконних актів усіма суб’єктами права для
встановлення стабільності та правопорядку;
–
місцевими Радами та їх виконкомами, функціонування
яких безпосередньо спрямовано на охорону прав і
свобод громадян, конституційного порядку, забезпечення
умов нормальної життєдіяльності і розвитку та виховання
дітей, підлітків, юнацтва.
Такий тісний взаємозв’язок суб’єктів – захисників життя та
здоров’я
неповнолітніх,
обґрунтовується
і
Програмою
формування позитивного іміджу міліції на 2003 – 2007 р., р., що
схвалена Колегією МВС України від 10.01.2003 р. В її окремих
положеннях записано:
1. Спільно з місцевими державними адміністраціями,
науковцями та громадськістю розробляти заходи щодо
декриміналізації молодіжного середовища.
2. Разом
з
релігійними
організаціями
проводити
профілактичні заходи щодо втягування дітей у злочинну
діяльність, жебрацтво, бродяжництво, наркоманію тощо.
3. З метою профілактики злочинності сприяти створенню
громадських комітетів типу ―Порятунок‖, що охоплюють
представників органів влади, системи освіти, ЗМІ,
творчих спілок, авторитетних місцевих жителів, батьків,
родичів дітей, що належить до групи ризику.
4. Створювати дитячі ―міліцейські школи‖, в яких діти
зможуть в ігровій формі набувати знання про правову
поведінку.
5. Сприяти забороні виробництву та продажу дитячих
іграшок, що імітують зразки вогнепальної, холодної зброї,
демілітаризації свідомості дітей і підлітків.
6. Розробити комплекс інформаційно – просвітницьких
заходів, зокрема: лекції, навчальні курси, зустрічі з
населенням та молоддю.
7. Сприяти обмеженню розповсюдження творів ―масової‖
культури, що пропагують насильство, аморальність,
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зневагу до Закону.
8. Розробити Програму правового виховання дітей
дошкільного та молодшого шкільного віку.
9. Створювати спортивні секції для підлітків.
10. Виявляти та усувати на вулицях, майданах, у парках
тощо небезпечні умови щодо громадського порядку.
11. Здійснювати профілактику явищ безпритульності.
12. Надавати всебічну допомогу потерпілим громадянам, в
тому числі і підліткам.
У межах реалізації положень цієї Програми співробітники
міліції повинні займатися профілактичною роботою, сприяти
розповсюдженню інформації серед неповнолітніх про шляхи
запобігання скрутних небезпечних для їх життя ситуацій.
Так, дітей треба навчити уникати агресивних зібрань та
натовпів хуліганів. Вони повинні знати, що хуліганські дії, як
правило, здійснюються при проведенні мітингів, масових
демонстрацій (при зіткненні різних ідеологій), на спортивних
майданчиках (при масовому психозі), у концертних залах, як
наслідки сприйняття творів так званої ―масової‖ культури, що
іноді провокує людей на агресію, бійки.
В такій ситуації з метою самозбереження корисно вискочити
неушкодженим з натовпу, щоб дорослі не збили з ніг та не
затоптали. Необхідно негайно швидко рухатися до дому,
розповісти про бурхливу подію батькам, щоб допомогли іншим
підліткам уникнути ушкоджень здоров’ю, повідомили міліцію про
небезпеку.
Поведінка неповнолітнього в екстремальній ситуації
повинна бути цілеспрямованою. Якщо група хуліганів захопила
неповнолітнього на вулиці, в під’їзді, ліфті, він, хуліган, хоче
перш за все бачити у дитини в очах страх і біль, безпорадність
та слабкість, покірність його волі. Дитина повинна знати: такі
правопорушники бояться покарання та затримання з боку міліції.
Тому у цій ситуації корисно продемонструвати страх і біль, але в
активних криках та імітації ―психопатичного буйства‖. Для
спасіння свого здоров’я буде корисно биття скла у під’їзді,
дзвінки у всі двері – на що звернуть увагу сусіди, мешканці,
співробітники найближчих установ, підприємств. Така поведінка
призводить до дезорганізації злочинної поведінки хуліганів і вони
відступають. Але батькам про те, що відбулося, треба розповісти
для попередження аналогів протиправної поведінки відомих чи
невідомих людей.
Усім
дорослим
рекомендуємо
вести
бесіди
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роз’яснювального характеру з дітьми, наприклад про поведінку
грабіжника чи розбійника. Останні відрізняються від хуліганів
тим, що крім болю та страждань вони наносять іноді більш
серйозні фізичні ушкодження з метою захоплення цінних речей,
грошей підлітка. Якщо це здійснюється у кінотеатрі, магазині,
парку, дитячому садочку, школі, ринку, вокзалі та навколо них –
слід терміново зателефонувати до ―02‖ чи звертатися до
найближчого працівника міліції, охоронця магазину, контролера
у кінотеатрі для нейтралізації злочинця. Мораль сьогодення: не
носи дорогий одяг та цінні прикраси поза присутності батьків.
Дітей корисно вчити уникати віктимної поведінки, тобто
уникати безлюдних місць; не треба вести розмови з
незнайомими людьми, запізнюватися, поза значних потреб
виходити вночі на вулицю; корисно попереджувати батьків по
телефону про час повернення додому зі школи, від друзів; поряд
з темним під’їздом чи ліфтом треба бути впевненим, що в ньому
немає незнайомих осіб.
Знайомство дітей зі специфічними правилами безпеки свого
життя – одне з важливих завдань міліції. Інформована дитина
ніколи не буде проходити скрізь компанію людей, що
знаходяться у стані алкогольного збудження, члени якої
візуально
характеризуються
агресивною,
асоціальною
поведінкою. Вона звернеться до сусідів, попросить допомоги,
щоб забезпечити ―кількісну‖ перевагу особистих сил для
входження темний під’їзд чи ліфт. Це збереже її від значних
неприємностей.
Дитина повинна знати, що нападник обирає жертву, яка
фізично значно слабша, тому активні дії потенційної жертви
можуть зупинити напад. Захиститися можна киданням в очі
нападника сіль, використанням лаку для волосся, дезодоранту,
які корисно мати при собі на цей випадок.
Співробітники міліції повинні спрямовувати увагу дітей на
запам’ятовування
особливих
прикмет
правопорушників.
Завдання дитини та її родини – це зібрання як можна більше по
кількості правдивої інформації про злочинців, а саме: про їх
кількість, характер озброєння, особливі прикмети (вік, стать,
зріст, одяг, взяття, колір волосся, імена, фрази, прізвиська,
наявність та ознаки транспортних засобів, телефонів). Підлітки
повинні знати, що в кожному райвідділі міліції є фотографії
злочинців, тобто є можливість раптово знайти людину, що
переступила Закон. Дії міліції по затриманню нападників
особливо ефективні в умовах ―по гарячих слідах‖. Треба
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формувати у батьків та підлітків стійку психологічну установку на
сумісні дії з громадськістю та міліцією, взаємну довіру та повагу,
що надасть позитивні результати.
Батькам треба взяти собі за правило обов’язково зустрічати
та проводжати своїх дітей до школи, музичної чи спортивної,
чітко знати прізвища та імена усіх товаришів своєї дитини, їх
адресу та інтереси, підтримувати певний контакт з їх батьками.
Родині треба знати, що їх самостійні ―разбірки‖ не зможуть
зберегти дитину від вогнепального поранення, удару ножа при
протидії злочинній групі без допомоги правоохоронних органів.
Спільна діяльність родини, міліції, громадськості буде
сприяти
захисту
психічного
та
морального
здоров’я
неповнолітнього, зміцненню громадського порядку та законності
в нашій державі в контексті реалізації Програми формування
позитивного іміджу міліції.
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Кузьменко В.В.
ПСИХОДІАГНОСТИКА ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ТА СПРЯМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЇ
Диференціація та індивідуалізація навчання передбачає
подальшу розробку психодіагностичних засобів з метою
розв'язання науково-практичних проблем освітньої орієнтації.
Розв'язання цієї проблеми вимагає комплексного дослідження
структури пізнавальних здібностей та мотивації, що формуються
в
окремих
видах
профільного
навчання.
Зокрема,
індивідуалізація навчання в фізико-математичних класах з
поглибленим вивченням основ програмування вимагає
загального методологічного підходу до створення такого
комплексу, що дозволить виявити загальне та специфічне в
когнітивних характеристиках цієї категорії учнів.
Різні види діяльності стимулюють формування певних
структур пізнавальних здібностей індивіду. Рівень розвитку
здібностей, в першу чергу, залежить від особливостей навчання
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суб'єкта, ступінь його досягнень визначається впливом всього
різноманіття життєвого досвіду людини. Різниця, що існує між
структурою здібностей і досягненнями суб'єкта дозволяє
діагностувати їх окремо, проте різниця між тестами здібностей та
тестами досягнень умовна. Перші, як правило, використовують
для передбачення успіхів індивіда в певній діяльності, другі
дозволяють оцінити якість досить конкретних досягнень суб'єкта
після курсу навчання. Останні, між тим, також можуть бути
використані для передбачення майбутньої успішності тільки на
більш обмежений строк.
Умовність межі між цими групами тестів пояснює той факт,
що наявність у суб'єкта високих оцінок за тестами здібностей
означає, що він буде легше адаптуватися до умов діяльності,
досягати більших успіхів. Встановлення цієї закономірності має
безпосереднє
практичне
значення
для
розв'язання
експериментальних
завдань.
З'ясовуючи
особливості
пізнавальних здібностей та мотивації, що виявляються в
профільному навчанні можна встановити системно-структурні
зв'язки між ними і здобути фактори, які відображують цю
структуру. Результати цього теоретичного узагальнення є
основою для діагностичної програми, котру можна віднести до
категорії тестів здібностей, проте вона дозволяє прогнозувати
досягнення суб'єкта в профільному навчанні. Таким чином,
одержуємо діагностичний інструмент для оцінки розвитку
пізнавальних здібностей та корекційної роботи по їхньому
розвитку. Мета діагностики – прогнозування успішності в
профільному навчанні.
А. Анастазі до середовищних факторів, що впливають на
розвиток здібностей та академічну успішність, відносить
соціальний статус індивіда, рівень достатків сім'ї, професії
батьків та їхній освітній рівень, місце проживання, умови
навчання і можливість залучення до культури [1].
В сучасній психодіагностиці шляхи розв'язання проблеми
"соціальної несправедливості" ще не визначено до кінця. Для
розв'язання цієї проблеми деякі психологи пропонують
створювати й використовувати нові тести, які вільні від впливу
рівня освіти та культури. Таким тестом, наприклад, спочатку
вважався тест прогресивних матриць Равена. Проте це
виявилось хибним припущенням, бо на розв'язання тестових
завдань невербального характеру впливає інтелектуальний
досвід людини, що, в свою чергу, залежить від рівня освіти.
Якщо суб'єкта не навчали основам аналізу, планомірної логічної
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діяльності, то він опиняється в неоднакових умовах з тим, у кого
зміст навчання вплинув на розвиток невербального компонента
мислення. Таким чином, створити тест абсолютний, тобто
незалежний від культури, це все одно, що шукати філософський
камінь [2].
На результати тестів інтелектуальних здібностей впливають
не тільки соціокультурні фактори, але й "субкультурні"
відмінності. Підлітки, які формально належать до однієї вікової
групи, рівня освіти та умов проживання виявляють суттєву
різницю, що пов'язана як з генетичними змінними, так і з
конкретними умовами їхнього соціального оточення.
Розвиток інтелектуальних здібностей не можна відривати
від мотиваційної сфери, інтересів та нахилів. Деякі зарубіжні
дослідження показують, що підлітки, у яких показники виконання
інтелектуальних тестів зростають, мають певні особливості
мотиваційної та особистісної сфер. Насамперед, вони ініціативні
та незалежні, вміють ставити самостійні пізнавальні цілі, батьки
цих дітей, передусім, цінують в них інтелектуальну активність,
сприяють пізнавальній активності у розв'язанні завдань, надають
їм неспецифічну допомогу [7].
У вітчизняній психології прийнята точка зору на інтереси як
вибіркову спрямованість індивіда на виконання тієї чи іншої
діяльності [3; 7; 9]. Г.І. Щукіна [3], вивчаючи розвиток
пізнавальних інтересів у школярів, вказує на їхній зв'язок з
діяльністю, вважаючи інтерес стійкою якістю особистості, що
визначає активне ставлення до світу. В дослідженні Г.І. Іванова
[5] підкреслюється, що інтерес – це ставлення особистості до
дійсності, яке стає рушійною силою розвитку особистості.
Зарубіжні вчені, зокрема К.М. Еванс та Е. Стронг, вважають,
що з появою життєвого інтересу до навчання чи професії у
людини з'являється певна вибірковість у життєвих моделях та
ролях [8]. Тому, саме вивчення інтересів є основою розуміння
особистості.
Основою
вибірковості
інтересів
та
їхніх
взаємовідношень зі здібностями є тип структури інтелекту, що
забезпечує виділення специфічних відношень у дійсності.
У дослідженнях мотивації учення А.К. Макарової [7; 9; 10]
інтереси виступають складовою частиною мотиваційного
компоненту. Вона виділяє чотири види спонукань до вчення:
значення та смисл, потреби, цілі та інтереси. У вітчизняній
психології про структуру мотивації говорять, коли виділяють
основні групи та підгрупи мотивів: мотиви, закладені в самій
діяльності, мотиви змісту, мотиви процесу та мотиви, пов'язані з
61

НАУКА – ШКОЛІ

продуктом учіння.
Теорія
мотиваційних
особливостей
у
реалізації
експериментальних
завдань
обумовлена
закономірністю
соціального оцінювання здібностей. Оскільки при будь-якому типі
навчання індивіди розділяються в учбовій групі залежно від
здібностей, то одночасно з цим поділом починають діяти
соціальні оціночні норми. Порівняння з іншими – важливе
джерело оцінки власних здібностей. Чим помітніша різниця в
досягненнях, тим більше нав'язується соціальними нормами
атрибуція відносно здібностей. При цьому самооцінка здібностей
індивідом та його учбовою групою залежить від того місця, яке
він займає в розподілі досягнень членів учбової групи. В
дослідженнях Х. Хекхаузена та Р. Ніколса [11] доведено, що, при
переході школярів з приблизно різними здібностями з одного
класу в інший, в новому класі починає діяти ефект референтної
групи в оцінці власних здібностей. Це, в свою чергу, впливає на
мотивацію досягнень успіхів. Виходячи з вищесказаного, можна
припустити, що формування профільних класів за здібностями
не тільки впливає на мотивацію досягнень, але й є фактором
розвитку мотивів.
Вивчення структури пізнавальних здібностей передбачає
аналіз, розкладання на більш прості компоненти. Під
компонентами
розуміються
часткові,
тісно
пов'язані
індивідуально-психологічні особливості, що в сукупності є
складним інтегративним утворенням.
У вивченні диференційного аспекту у питанні спеціальних
здібностей у вітчизняній психології комплексні дослідження
математичних здібностей були проведені в лабораторії В. А.
Крутенького, який створив оригінальні експериментальні
методики [6].
Для діагностування спеціальної обдарованості існують
оригінальні розробки. Наприклад, спеціальний математичний
тест, розроблений вчителем математики Л.І. Звавичем [4], являє
собою блоки завдань, за допомогою яких можна визначити такі
компоненти математичної обдарованості:
- здібність до математичного узагальнення (наскільки
швидко та легко, іноді "з місця", школяр може побачити
закономірність, тенденцію, певну послідовність та використати
це для розв'язання завдань);
- раціональність розв'язання – здібність знаходити найбільш
короткий шлях розв'язання, відкидати зайве;
- почуття "математичної естетики", тобто здібність бачити
62

НАУКА – ШКОЛІ

красу та витонченість у простому і в той же час короткому,
економічному способі розв'язання;
- наскільки легко та вільно школяр може переключитися з
прямого на зворотний хід думки при розв'язанні математичного
завдання;
- математична інтуїція.
Експериментально
було
установлено,
що
учні
з
альтруїстичною спрямованістю, в цілому, справляються з цим
тестом краще, ніж школярі з суто особистісною спрямованістю;
орієнтація індивіда на сам процес розв'язання, а не на
оцінювання результату сприяла формуванню творчого підходу.
Особистісна спрямованість, зацікавленість насамперед оцінкою,
заважає вільно віддаватися математичній діяльності та
знаходити у ній безпосередній інтерес.
У психологічній літературі відзначається, що в більшості
тестів інтелектуальних здібностей, спостерігається так званий
"ефект стелі", тобто відомі у вітчизняній психодіагностиці тести
пізнавальних здібностей – ―Тест Векслера‖, ―Прогресивні матриці
Равена‖, ―ШТРР‖ – орієнтовані на середньовікову норму й не
дозволяють діагностувати високі рівні обдарованості.
Сучасна психодіагностика для виявлення структури
пізнавальних здібностей та особливостей інтересів та мотивації,
що виявляються в профільному навчанні як складному виді
діяльності, рекомендує при аналізі результату враховувати
вплив, що здійснює на індивідів їхній досвід, людське оточення,
зміст одержаної ними освіти. Відомо, що індивідуальний темп
оволодіння вміннями неоднаковий, але самі по собі результати
діагностування нічого про це не говорять, хіба при умові
застосування спеціальної методики, що вивчає процесуальні
характеристики інтелектуальної діяльності індивіду.
Досягнутий суб'єктом розумовий рівень є результатом
виявлення розумових здібностей в певних умовах його життя та
діяльності. До цього рівня є різні шляхи: перший більш легкий та
короткий, завдяки відповідності характеру діяльності розвитку
психічних функцій; другий більш довгий та важкий, за відсутністю
або слабким розвитком певних здібностей. Проте, значну роль в
обох випадках відіграють зміст та методи навчання. Вони
впливають і на результати досягнень, і на загальний розумовий
розвиток.
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Мудрак М.О.
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ
Не лише в буденній свідомості, але і в науковій літературі
поширене визначення творчості не за процесуальною стороною
– механізмом, а за результатом – продуктом. Визнаючи це,
психологи не рефлексують, що визначення творчості за
критерієм створення нового – це визначення творчості за її
феноменологією, лише за її проявами. При цьому, звичайно, не
можна нічого стверджувати про її природу і механізми.
Одночасно варто мати на увазі, що феноменологія
творчості настільки широка, наскільки неоднорідна. Одні вчені,
окреслюючи сферу творчості, вважають, що вона характеризує
лише соціально значимі відкриття. Інші вказують на творчий
характер тих відкриттів, які здійснює людина для себе. Треті
проводять межу за ознакою алгоритмізації діяльності.
Відсутність наукової диференціації феноменології творчості
призводить до того, що визначення ―творчий‖ застосовують
майже до всякого процесу діяльності, крім вузького кола
автоматизованих дій.
Подібно до того, як суспільні науки в своїх перших кроках
шукали для пояснення складних явищ їх матеріальний носій, так
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і психологія для пояснення природи творчих здібностей
використовує поняття психічної енергії як їх матеріального носія
(Ч.Спірмен, З.Фрейд, А.Ф.Лазурський та ін.).
Вузлові проблеми теорії творчості (природа творчості і
категорії творчої діяльності, методи дослідження, процеси
творчості, творчі здібності і якості особистості), які пізніше стали
традиційними, вперше намітилися в філософсько-лінгвістичних
роботах О.Потебні і його учнів Д.Овсянико-Куликовського і
Б.Лєзіна, яких Я.О.Пономарьов назвав ―піонерами психології
творчості‖ [10; 16]. Весь процес творчості вони поділяли на стадії
праці, несвідомої роботи і натхнення. Праця при цьому потрібна
для наповнення сфери свідомості змістом, який потім
переробляється несвідомою сферою. Несвідома робота
зводиться до відбору. ―Але як ця робота здійснюється, не можна
судити, це таємниця, одна із семи світових загадок; можна лише
з впевненістю зауважити, що ця робота носить характер закону
найменшого опору сил, в силу якого вибирається винятково
типове‖ [11; 269]. Натхнення являє не що інше, як
―перекладання‖ із несвідомої сфери в свідомість вже готового
висновку.
Своєрідне розуміння творчості викладене в працях
В.Бехтєрєва, який розглядав її з рефлексологічної точки зору.
Творчу ситуацію – проблему – автор трактує як подразник.
Власне творчість, звідси, є не що інше, як реакція на такий
подразник. У своєму продуктивному вираженні вона виступає як
результат кінцевого вираження цієї реакції, або певної сукупності
рефлексів.
Вже в ранніх дослідженнях, присвячених проблемі
творчості, виділення стадій творчої діяльності і їх класифікація
займають центральне місце. Б. А. Лєзін виділяє стадії: 1) праці;
2) несвідомої роботи; 3) натхнення. Згідно П. К. Енгельмейєру,
процес роботи винахідника варто поділяти на наступні акти: 1)
бажання (інтуїція і бажання, виникнення задуму), 2) знання
(знання і роздуми, вироблення схеми чи плану), 3) вміння
(конструктивне виконання винаходу). Ф. Ю. Левінсон-Лессінг,
розглядаючи наукову творчість, вважає, що її процес сумується
із трьох елементів: 1) накопичення фактів шляхом
спостереження і експериментів, 2) виникнення ідеї в фантазії, 3)
перевірка і розвиток ідеї [9].
У пізніх дослідженнях класифікації отримують більш
диференційовані форми. Так, П. М. Якобсон процес творчої
роботи поділяє вже на сім стадій: період інтелектуальної
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готовності; бачення проблеми; зародження ідеї – формулювання
задачі; пошук рішення; отримання принципу винаходу;
перетворення принципу в схему; технічне оформлення.
Я. О. Пономарьов розглядає творчий акт як включений у
контекст інтелектуальної діяльності за наступною схемою:
Перша фаза (свідома робота) – підготовка (особливий
діяльний стан як передумова інтуїтивного осягнення нової ідеї).
Друга фаза (несвідома робота) – дозрівання (несвідома
робота над проблемою, інкубація спрямовуючої ідеї).
Третя фаза (перехід несвідомого у свідомість) – натхнення
(внаслідок несвідомої роботи в область свідомості надходить
ідея щодо рішення, спочатку гіпотетично, як принцип, задум).
Четверта фаза (свідома робота) – розвиток ідеї, її кінцеве
оформлення та перевірка [11].
В основу виділення фаз творчого процесу в теорії творчості
Я. О. Пономарьова покладений експериментально досліджений
факт переходу від свідомо організованих, логічно обґрунтованих
пошуків до інтуїтивного вирішення проблеми або поставленого
завдання.
При цьому засіб
вирішення
спочатку не
усвідомлюється, а зміст ніяк не пов’язується зі змістом
попередніх пунктів. На наступних фазах процесу творчості
відбувається еволюція рішення, знайденого інтуїтивним шляхом,
у таке, що логічно завершується та усвідомлюється за своїм
результатом.
О.Я. Пономарьов, спираючись на праці С.Грузенберга,
розглядає різні напрями теорії творчості: філософські,
психологічні, інтуїтивні. Вчений, аналізуючи різні її визначення,
доходить висновку, що незважаючи на різноманітність уявлень
про творчість, багато дослідників (А. Батюшков, В. Бехтерев, П.
Енгельмейєр, А. Матейко, В. Савич та ін.) вважають цю
проблему комплексною. Я. Пономарьов установив зв'язки
творчості із психічними якостями особистості, проаналізував
структуру її психічного механізму та визначив цей феномен як
―механізм розвитку‖, ―взаємодію, що веде до розвитку‖ [10, С.
10]. З цього випливає, що в процесі творчості реалізуються
творчі можливості особистості й здійснюється їх розвиток; що
перебіг процесу творчості впливає на його результат, який
виражається не тільки предметно, а й у зміні самого її об'єкта.
Крім того, творчі можливості особистості реалізуються в процесі
життя людини, в результаті її самоутвердження — через
самовираження й саморозвиток (Л. Сохань, В. Тихонович,
В.Шинкарук, О. Феоктистова). При цьому під творчим самовира66
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женням розуміють здатність людини будувати свій внутрішній
світ, своє світовідчуття, самого себе в цьому світі. Предметом
життєтворчості виступає сам суб'єкт діяльності, який ставить
перед собою мету й добивається її здійснення.
І на сьогоднішній день не існує вичерпного визначення
поняття ―творчість‖, хоч спроби дати таке визначення філософи,
психологи, педагоги і представники інших наук здійснювали
неодноразово. В самому загальному вигляді творчість
визначається
як
―механізм
продуктивного
розвитку‖
(Я.О.Пономарьов); ―випадкова асоціація, ефект перетину подій,
які раніше не пов’язувалися‖ (Б.М.Кедров); ―необхідна умова
розвитку матерії, утворення її нових форм, разом з виникненням
яких змінюються і самі форми творчості‖ (Г.С.Батіщев);
―всезагальна характеристика людини, в якій виражається
суспільно перетворююча сутність людського ставлення до світу‖
(Г.А.Давидова); ―активна взаємодія суб’єкта з об’єктом, в ході
якої суб’єкт цілеспрямовано змінює оточуючий світ, створює
суспільно
значиме
згідно
з
вимогами
об’єктивних
закономірностей‖ (А.М.Коршунов); ―реалізація об’єктивного
процесу розвитку світу через свідому діяльність людей,
спрямовано на отримання якісно нових, соціально значимих
результатів шляхом цілеспрямованого вирішення протиріч
дійсності‖ (С.Н.Семенова); на думку В. Т. Кудрявцева ― творчість
виступає всезагальним способом вирішення фундаментальних
протиріч предметної діяльності людини‖.
В. Цапок, досліджуючи філософські аспекти творчості,
стверджує, що вона сприяє розвитку особистості, її
самореалізації в процесі створення матеріальних і духовних
цінностей. А.Спіркін зазначає, що цей феномен можна визначити
як мислення й практичну діяльність, результатом яких є
створення оригінальних, неповторних цінностей, встановлення
нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів
дослідження та перетворення матеріального світу або духовної
культури. Болгарський філософ Г. Гиргинов розглядає творчість
у двох рівнях: перший її рівень іманентно притаманний
людському мисленню і людській практиці, а другий — пов'язаний
з винахідництвом, науковою творчістю тощо [6; 67]. С.
Рубінштейн, підкреслюючи суспільну значущість процесу
творчості, визначав її як діяльність зі створення нового,
оригінального, що входить не тільки в історію розвитку самого
творця, а й у історію розвитку науки, мистецтва тощо.
Визначення творчості як процесу створення, відкриття нового,
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що раніше для даного конкретного суб'єкта було невідомим, не
заперечує можливості суб'єктивної новизни її результату (В.
Моляко). Визнаючи виняткову значущість творчого розвитку
особистості, Л. Виготський писав, що творчість – це діяльність
людини, спрямована на створення нового: чи то речей
зовнішнього світу, чи умовиводів або почуттів, властивих самій
людині.
Заперечуючи матеріалістичне визначення творчості як
процесу
(часто
колективного),
християнська
філософія
стверджує, що творчість має не колективний (загальний), а
індивідуально-особистісний
і
водночас
світовий
загальнолюдський характер. Таємниця творчості, на думку
М.Бердяєва, полягає в тому, що творчий акт не можна визначити
матеріалом, який дає світ, у ньому є новизна, детермінована
світом ззовні. Це той елемент свободи, який існує в кожному
справді творчому акті. М. Бердяєв наголошував, що творчість
людини є не її вимогою, а дарунком Бога, її (людини) правом і
обов'язком. 3 цього випливає, що до творчості здатна кожна
людина, життя якої наповнено елементарними формами праці
[3]. Погляди релігійних філософів і філософів-матеріалістів
об'єднує те, що наслідком будь-якої творчості (матеріальної чи
духовної) є створення, формування людини-митця, яка відчуває
потяг до самовдосконалення і до вдосконалення навколишнього
середовища.
Водночас у кожному з численних психологічних визначень
творчості підкреслюється обов’язкова наявність психічної і
фізичної діяльнісної активності суб’єкта-творця, що ще раз
засвідчує
умовність
виокремлення
особистісного,
процесуального чи продуктивного напряму дослідження.
Виділяючи ознаки творчого акту, практично всі дослідники
творчості і самі творці підкреслювали його несвідомість,
спонтанність, неконтрольованість волею і розумом, а також,
зміну стану свідомості. Більше того, як відмічає В.Н.Дружинін,
―творець завжди відчуває замешкання при спробі пояснити
причину, джерело своїх фантазій‖ [7; 162]. ―Творчий процес, –
підкреслює І. С. Волощук, – обов’язково передбачає відрив
мислення від буденної свідомості і перенесення його в площину
теоретичного мислення (наукового, технічного, художнього і т.
д.)... Має існувати якась піднімальна сила, яка в потрібний
момент (момент творчого акту) здатна відірвати образ і спосіб
мислення людини від звичного рівня і повернути назад в лоно
буденного життя‖ [7; 11].
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Таким чином, в хвилини творчості людина на деякий час
відривається від світу звичних, тривіальних речей і переноситься
в світ незвичного, дивного. Н. Бердяєв характерною рисою
творчості називає короткочасний вихід за рамки даного світу [2].
Психологію цікавить сам процес творчості, його першопричина, за яких умов він виникає, які зовнішні й внутрішні зміни
відбуваються в особистості у творчому процесі. Досліджують
психологію творчості за чотирма основними напрямами: творчий
процес, творчий продукт, творча особистість, творче середовище, тобто в соціальному контексті, який формує вимоги до
продукту творчості. Зауважимо, що такий розподіл умовний і
потрібний лише для розв'язання окремих приватних наукових
питань, оскільки неможливо уявити собі якусь творчу діяльність,
створення будь-якого творчого продукту без творчої спрямованості особистості, що керується певними мотивами, інтересами,
реалізує свою мету через творчу активність. Так і особистість
має можливість проявити свої наміри, здібності лише в певній
діяльності. Більшість дослідників вивчають якийсь один з
означених напрямів, але нерідкої всі чотири (Ф.Баррон,
Л.С.Виготський, Л.А.Венгер, Дж.Гілфорд, Ю.3.Гільбух, X.Грубер,
В.В.Давидов, О.М.Дьяченко, І.М.Іщенко, І.П.Калошина, К.Левін,
О.М.Леонтьєв, О.М.Лук, О.М.Матюшкін, Б.С.Мейлах, В.А.Моляко,
С.Л.Рубінштейн,
О.Є.Сапогова,
Б.М.Теплов,
Є.Торренс,
П.М.Якобсон та ін.). Треба відзначити, що терміни ―творчість‖,
―творчий процес‖, ―творча діяльність‖, ―евристична діяльність‖,
―креативність‖, ―творче мислення‖, ―дивергентне‖, ―продуктивне
мислення‖ більшість психологів (приміром, Д.Б.Богоявленська,
Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, Г.П.Калошина, А.С.Канарський,
І.Я.Лернер, В.М.Пушкін, О.Я.Пономарьов) подекуди вживали як
синоніми.
Виділення ж універсальної творчої здібності, названої
креативністю (від англійського creativity), пов’язане з ім’ям Дж.
Гілфорда, який запропонував трифакторну модель інтелекту.
Гілфорд вказав на принципову різницю двох типів мислительних
операцій. Мислення, спрямоване на знаходження єдино
правильного вирішення задачі, було назване конвергентним. Тип
мислення, яке іде в різноманітних напрямках, шукає рішення
різноманітними шляхами, названий дивергентним. Дивергентне
мислення може привести до несподіваних, непередбачуваних
висновків і результатів. Хоча доповідь Гілфорда як президента
Американської асоціації психологів називалася ―Креативність‖
(Guilford, 1950), з плином часу психологи стали розуміти
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креативність і дивергентне мислення майже як синоніми
(Cropley, 1999).
Гілфорд виділив чотири основних параметри креативності:
– оригінальність – здатність продукувати незвичні
відповіді;
– продуктивність – здатність до генерування великої
кількості ідей;
– гнучкість – здатність до легкого переключення і
висунення різноманітних ідей із різноманітних сфер
знань і досвіду;
– біжучість – здатність розпізнавати ідеї. Деякі експерти в
області креативності досліджують креативне мислення
лише за параметром біжучості (Dewing, Battye, 1971;
Runco, 1999).
В той час як окремі автори підкреслюють зв’язок
креативності з дивергентним мисленням (Mumford, Gustafson,
1988; M. Eysenck, 1994; Runco, 1991), інші автори піддають
сумніву і критиці такий зв’язок (Amabile, 1983; Sternberg, Lubart,
1996).
Р.Стернберг очолює дослідження творчості і обдарованості
в сучасній Америці. Процес творчості можливий при наявності
трьох інтелектуальних здібностей (Стернберг, 1997): а)
синтетичної здібності бачити проблему в новому світі і уникати
звичного способу мислення; б) аналітичної, яка дозволяє
оцінити, які ідеї варті того, щоб за них братися і їх розробляти, а
які – ні; в) практично-концептуальної здібності переконати інших
в цінності ідеї, іншими словами, ―продати‖ творчу ідею іншим.
Згідно з інвестиційною теорією, для творчості необхідна
наявність шести специфічних, але взаємопов’язаних джерел:
інтелектуальних здібностей, знань, стилів мислення (для
творчості особливо важливим є ―законодавчий‖ стиль),
особистісних характеристик, мотивації, оточення (середовища).
Стернберг наводить численні дослідження, які свідчать про
важливість певних особистісних якостей для функціонування
творчого процесу. Ці якості включають в себе (але не
обмежуються ними) внутрішній спонукальний мотив, готовність
переборювати перешкоди, приймати на себе розумний ризик,
терпіти невизначеність і самоефективність.
Сутність творчого акту, творчих здібностей різні дослідники
розкривають з різних сторін. А саме:
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Автор
Barron
Torrance
Wallach

Визначення поняття ―креативність‖
- це здібність привносити щось нове в досвід
- це здібність усідомлювати проблеми і протиріччя
- це здібність породжувати оригінальні ідеї в умовах
постановки нових проблем
Guilford
- це здібність відмовитися від стереотипних способів
мислення
Е.Фромм - це здібність дивуватися і пізнавати, вміння
знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це
спрямованість на відкриття нового і здібність до
глибокого усвідомлення свого досвіду
Едвар де - це ―здібність думати навколо‖ (Боно в якості
Боно
творчого мислення пропонує розглядати латеральне
– буквально ―бокове‖ – мислення
Поль
- це здібність до загостреного сприйняття недоліків,
Торренс
прогалин в знаннях, чуттєвість до дисгармонії
Sternberg - це здібність йти на розумний ризик, готовність
переборювати перешкоди, внутрішню мотивацію,
толерантність
до
невизначеності,
готовність
протистояти думці оточуючих
Як бачимо, більшість з науковців вбачає у творчості
особливу за характером, змістом, засобами дій діяльність зі
створення нового, оригінального продукту (незалежно від його
характеру) як людську діяльність вищого рівня пізнання й
перетворення навколишнього природного й соціального світу. У
процесі творчої діяльності (що найважливіше) змінюється й сама
людина – форми, засоби її мислення, особистісні якості – вона
стає творчою особистістю.
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3.
4.
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6.
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8.

Айзенк Г. Проверьте свои способности. – М., 1972. – 276 c.
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М., 1990. –402 c.
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Академия, 2002. – 320 с.
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особистості. – К.: Пед. думка, 1998. – 160 с.
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Кудрявцев В.Т. Развитое детство и развивающее образование:
культурно-исторический подход: В 2 ч. Ч. 1. – Дубна, 1997.- С.55.
10. Пономарев Я.А. Психология творчества. – М.: Наука, 1983.- 580 с.
11. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М.:
Педагогика, 1976. – 478 с.
12. Український педагогічний словник. – К.: Наука, 1997. – С. 326.
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Совгіра С.В.
ПРОФЕСІЙНА ЕКОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ
СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ
Умовою успішної реалізації процесу екологічної підготовки
майбутніх вчителів є педагогічний професіоналізм, який включає
в себе і таке поняття як ―екологічний професіоналізм‖. На нашу
думку, екологічний професіоналізм учителя може включати:
особисту відповідальність за свій неперервний екологічний
розвиток; наукову обґрунтованість та творчий характер
практичної діяльності педагога; неперервну і системну
екологічну освіту та екологічну підготовку вчителя. Його робоче
визначення ми пропонуємо у такій редакції: екологічний
професіоналізм вчителя – це нагромадження знань, досвіду,
ідеалів і цінностей для передачі молодому поколінню найбільш
суттєвих моментів екологічної культурної спадщини людської
цивілізації та якісна реалізація їх у діяльності та поведінці у
захисті, покращенні довкілля; вміння розраховувати перебіг і
наслідки екологічних подій; в критичних ситуаціях мислити і діяти
професійно, поступаючись при цьому, навіть, своїми інтересами.
Перетворення вчителя-майстра на вчителя-професіонала є
одним із головних напрямків розвитку сучасної екологічної
освіти. Переорієнтація на еколога-професіонала вимагає від
майбутнього вчителя екологічної компетентності, високого рівня
культури, гуманізму, таланту організатора експедиційної роботи
тощо. Успіх усіх ланок формування еколога-професіонала
визначається, на нашу думку, зміною ставлення майбутніх
педагогів до практичної діяльності в оздоровленні довкілля,
стимулювання позитивної мотивації при спілкуванні з природою
та прагнення до творчої праці у збереженні ландшафтного та
біологічного різноманіття. Існуючий дисбаланс між теоретичною
та практичною підготовкою не дає можливості молодому
учителю вибрати відповідні форми екологічної діяльності. Це
означає зміну атмосфери вузівського життя, забезпечення
експедиційною роботою, свободи вибору практичних дій та
непередбаченої екологічної ситуації для кожного студента. У
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зв’язку з цим виникає необхідність концептуально обґрунтувати
та розробити навчальні плани, програми, підручники з
урахуванням
моделі
особистості
педагога-екологапрофесіонала; розробити і впровадити у вузівську практику нові
технології дослідження причин і наслідків деградації екосистем;
теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити
методики підготовки майбутніх педагогів до дій в екстремальних
ситуаціях; провести перепідготовку та підвищення рівня
екологічного професіоналізму викладачів вищої педагогічної
школи.
Система екологічної підготовки вчителя сільської школи
виділяється в самостійний аспект професійно-педагогічної освіти
у зв’язку зі специфічними умовами його роботи. Дана проблема
включає такі цільові компоненти:
- формування якостей особистості, які забезпечують
психологічну готовність до життя та роботи на селі;
- засвоєння знань та вмінь однакових для міських та
сільських учителів), що дозволяють самостійно та успішно
поєднувати теорію і практику з функціями навчання та
екологічного виховання;
- засвоєння професійних знань та вмінь, трудових навичок,
які відображають специфіку роботи в сільській школі, більшими
можливостями практичної природоохоронної діяльності.
До основних умов якісної підготовки вчителів-екологів
сільської школи можна віднести:
- повне використання можливостей всіх природничих
дисциплін для цілеспрямованої та систематичної підготовки
спеціалістів даної категорії, формування їх особистісних якостей
на основі професіонального підходу. Це означає коректування
завдань та змісту занять, модернізацію їх форм, розширення
спектру
навчально-методичних
комплексів,
координацію
міжпредметних зв’язків відповідно з установкою на формування
особистісних якостей, знань, умінь, навичок, необхідних для
виконання екологічних практичних функцій майбутнього вчителяеколога в умовах сільської місцевості;
- широке знання викладачами вузу діяльності сучасного
вчителя, в тому числі сільської школи. Ця умова забезпечується
досвідом
шкільної
роботи
викладачів,
постійними
та
різноманітними контактами з учителями міських та сільських
шкіл;
- участь у професійно орієнтованій на сільську школу
еколого-виховної роботи усіх підрозділів, викладачів та студентів
73

НАУКА – ШКОЛІ

відповідно до їх функцій: кафедр, навчально-методичних комісій,
кураторів, гуртків, проблемних груп тощо.
Серед перерахованих умов особливого дослідження
заслуговує реалізація професіонального підходу до екологічних
проблем. Аналіз комплексу особистісних якостей, знань, умінь,
які вказані у кваліфікаційній характеристиці вчителя-еколога,
показує, що в основному вони мають дослідницько-практичний
напрям. Тому їх формування має природний зв’язок з
предметами наук природничого циклу із завданнями, змістом та
формами навчальних занять відповідно до навчальних
дисциплін вузу. Внаслідок цього основний шлях реалізації
професіонального підходу при вивченні природничих дисциплін
(географія, біологія, екологія тощо) пролягає через деталізацію
професіональних характеристик, відповідно до змісту кожної з
дисциплін даного циклу та керівництво формуванням
особистості вчителя в процесі навчальних занять. Саме такий
вид професіонального підходу можна назвати екологічним
професіоналізмом.
Професіональний підхід є головною умовою якісної
підготовки спеціаліста для села. Особливу актуальність він
набуває для підготовки вчителя сільської школи в силу
необхідності
реалізації
перерахованих
вище
цільових
компонентів. Цілеспрямована підготовка до природоохоронної
роботи в сільській школі потребує при цьому спеціального
визначення особистісних якостей, що відображають психологічну
готовність до роботи в сільській школі та життя на селі, а також
знань та вмінь, які пов’язані зі специфікою природоохоронної
роботи такої школи. Відповідно при предметній деталізації
професіональних характеристик повинні бути враховані дані
компоненти.
При розробці специфічних особливостей екологічного
професіоналізму сільського вчителя враховувались такі групи
факторів:
- особливе завдання сучасної сільської школи – підготувати
учнів до життя в умовах ринкових відносин у сфері
сільськогосподарського виробництва;
- сучасні демографічне, економічне та екологічне становище
сільських учнів та вчителів;
- особливі для сільської школи можливості для проведення
позакласної виховної роботи на природі;
- більш вужчі, в порівнянні з міськими вчителями, професійні
контакти сільського вчителя.
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Як показало дослідження, в цілісній системі професійної
підготовки вчителя-еколога повинні бути сформовані такі якості,
які забезпечують успіх в роботі сільського спеціаліста: відчуття
причетності до соціальних та екологічних проблем села,
готовність жити і працювати на селі, активно брати участь у
суспільному житті. Важливими є знання про проблеми та
перспективи сільськогосподарського виробництва, особливостей
організації екологічної навчально-виховної роботи в сільській
школі; уміння використовувати всі природоохоронні форми
занять з дітьми в умовах сільської школи, екологічну
просвітницьку діяльність серед сільського населення, самостійно
організовувати свою працю, самоосвіту.
При визначенні обсягу екологічних знань та вмінь за
навчальними дисциплінами, крім професіональних даних, які
містяться
в
кваліфікаційній
характеристиці,
необхідно
враховувати види діяльності, які має виконувати вчитель-еколог.
Це безперервна самоосвіта, конструювання та вдосконалення
навчального процесу і позакласної роботи з дітьми на діяльнісній
основі, організація взаємодії школи, сім’ї та суспільства,
виконання функцій пропагандиста ідей охорони та збереження
природи.
Сучасні вимоги до професійної екологічної діяльності
сільського вчителя виявляються у підготовці педагогічних кадрів
для сільської школи, розкривають специфічні вимоги до його
професійних даних як еколога. Це вміння встановлювати тісний
зв’язок з батьками; мати уявлення про особливості праці, життя,
традиції населення; виявляти інтерес до всього, що відбувається
на селі, високу активність в охороні довкілля; постійна потреба в
самоосвіті, підвищенні свого професійного екологічного рівня.
Якості
сільського
вчителя:
гуманізм,
оптимізм,
дисциплінованість, сприйнятливість до прекрасного, чуйність,
скромність, позитивний приклад для дітей та дорослих, повага
до народних звичаїв та традицій свого народу, любов до
природи.
У процесі професійної підготовки студентів до роботи в
сільській школі важливо згадувати про специфічні особливості
рис характеру сільських дітей: у сільських школярів раніше
формуються такі риси характеру, як працелюбність, бережливе
ставлення до природи, організованість, уважне та чутливе
ставлення до старших людей, а також чесність, правдивість,
скромність,
самостійність,
самодисципліна.
При цьому,
акцентуючи увагу на тому, що справжнім учителем студенти
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відчувають себе саме на селі, де багато чого залежить від їх
знань, переконань, активності, ініціативи, самодіяльності. Таким
чином, вуз систематично має готувати студентів-учителівноваторів, природодослідників.
Сільська школа має цілий ряд внутрішніх складностей, тому
результативність професійної діяльності вчителя на селі багато
в чому визначається не тільки тими знаннями, вміннями та
навичками, якими він володіє, але й сформованим у нього
ставленням до природи, своєї справи.
Усвідомлення майбутнім учителем структури та змісту
екологічної діяльності, її функцій та внутрішніх взаємозв’язків між
ними, оволодіння технологією та методами реалізації
природоохоронної роботи є важливою умовою формування його
майстерності та компетентності, які стають вирішальним
фактором збереження природи. Задоволення від покращення
екологічного стану рідної місцевості пробуджує внутрішні сили
людини, сприяє розвитку творчої ініціативи та формуванню
професійно важливих якостей її особистості як екологапрофесіонала.
Тому для науково-обумовленої організації навчальновиховного процесу та оптимізації управління формуванням
особистості майбутнього педагога необхідно керуватися
професіоналізмом як ідеальною моделлю сучасного вчителя.
Професіоналізм вчителя – це не тільки джерело знань про
функції його діяльності та вимоги до його особистісних якостей,
він розкриває зміст його знань та умінь, необхідних для
практичної природоохоронної роботи.
При визначенні структури якостей, які мають бути
притаманні екологу-професіоналу, що закінчив навчальний
заклад, важливо опиратися на особливості тих завдань, які йому
потрібно буде вирішувати в оздоровленні довкілля. Сільському
вчителеві необхідно буде в процесі діяльності вирішувати
різного рівня протиріччя, знаходити оптимальні варіанти їх
подолання, що в значній мірі визначає й ефективність його
роботи.
Виходячи з аналізу об’єктивних умов, наявних наукових
розробок, а також використовуючи матеріали проведених нами
досліджень, розглянемо та зіставимо систему основних якостей,
що характеризують сучасного молодого кваліфікованого
еколога-професіонала сільської школи.
Але володіти необхідними знаннями, уміннями та навичками
при закінченні вузу – це ще не все.
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Потрібно бути завжди на рівні потреб життя, тобто
виховувати в себе почуття незадоволення досягнутим, постійно
прагнути до отримання нових знань, нової інформації, навчатися
творчо застосовувати їх у різноманітних критичних ситуаціях. У
наш стрімкий час отримані у вузі знання швидко старіють. Тому
одним із напрямків ―Державної програми ―Вчитель‖ є
забезпечення випереджувального спрямування підготовки
педагогічних працівників.
Розвиток творчої ініціативи, що ґрунтується на природних
даних, повністю збігається з об’єктивною необхідністю розвитку
творчого мислення особистості. Проблема орієнтації на екологапрофесіонала в наші дні стає понад міру гострою, оскільки
збільшується значення культури в житті суспільства, коли від
людини залежить успішне її існування. Усе це потребує вміння
учителя ясно та чітко визначати свою позицію до збереження
природи, мати відповідні професійні знання та особистісні якості.
Учитель є носієм та виразником природоохоронних ідей, але
лише в тій мірі, в якій він їх засвоїв. Тому навчально-виховний
процес вузу є тією сферою, де майбутній спеціаліст може
систематично реалізувати та розкривати себе, перевіряючи в
певній мірі (на педагогічній практиці, під час походів та
експедицій) отримані знання та вміння.
Адже процес екологічної діяльності для людини – постійний
пошук, який дає пізнання об’єктивної реальності, самопізнання, а
разом з тим і самовиховання.
Відповідно всі форми навчального процесу та екологічної
підготовки у вузі необхідно використовувати максимально для
того, щоб навчити студента творчо мислити, правильно
організовувати самостійну роботу тощо.
Отож, майбутньому вчителеві-екологу сільської школи
мають бути притаманні такі якості:
- глибоке володіння екологічною, педагогічною, психологічною, методичною теорією;
- творчий початок у природоохоронній діяльності, творче
мислення;
- досконале екологічне знання професійних дій в критичних
ситуаціях;
- постійне прагнення до поповнення знань, розширення
ерудиції, інтелекту;
- високий рівень орієнтації на еколога-професіонала;
- високий рівень розвитку особистісних якостей.
1. Державна програма ―Вчитель‖ // Освіта України. – 2002. – №27. – С.2-7.
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Бєлєхова Л.І.
НАВЧАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ЯК
ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Система виховання вчителя іноземної мови передбачає не
лише навчання володінню іноземною мовою, а й опанування
культурних цінностей народу, мова якого вивчається. Одним із
засобів такої підготовки є формування у студентів прийомів і
навичок інтерпретації поетичних текстів.
Метою статті є описання нових технологій навчання
інтерпретації художніх текстів, розроблених на основі
узагальнення лінгвістичного досвіду аналізу текстів у світлі нової
когнітивної парадигми лінгвістичних знань та осмислення
основних положень когнітивної психології з проблем сприйняття
й обробки свідомої й передсвідомої інформації.
Вітчизняні вчені у своїх доробках, присвячених вивченню
специфіки художнього тексту, засвідчують, що сприйняття тексту
зумовлено
об’єктивними
й
суб’єктивними
факторами
(М.М.Бахтін, І.Р.Гальперін, Г.В.Колшанський, О.Л.Каменська). До
об’єктивних факторів відносяться онтологічні властивості тексту:
його структурна побудова, смислова композиція, образна
система. Суб’єктивні фактори пов’язані з культурною
компетенцією, яка охоплює фонові знання читача, сформовані
на тлі свідомого й передсвідомого досвіду [1; 12]. Сучасною
наукою доведено, що 95% інформації людина засвоює
передсвідомо [1; 9]. Ступінь сприйняття й засвоєння
передсвідомої інформації, особливо тієї, що вкладена у художній
текст, залежить від уміння розпізнати архетипні образи, так
зване ―колективне передсвідоме‖ за К.Г.Юнгом.
Головним завданням дослідження є розробка когнітивної
моделі інтерпретації поетичного тексту, яка враховує об’єктивні й
суб’єктивні фактори його сприйняття на основі лінгвокогнітивного
аналізу образної системи твору. Така модель використовується
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при навчанні тлумачення змісту поетичного тексту, а також може
бути застосована у перекладі американської поезії на українську
мову.
Домінанту поетичного тексту створює його образний простір.
Образний простір розглядається як середовище буття образів у
текстовому світі. Кожний поетичний образ існує не сам по собі, а
є вписаним в певний семантичний простір текстового світу, який
у свою чергу являє собою частину семіосфери, семіотичного
простору культури.
Оскільки образний простір є домінантою текстового світу, то
першим етапом на шляху адекватної інтерпретації його смислу
та лінгвокогнітивної суті є освоєння саме цього простору як оселі
буття словесних поетичних образів у текстовому світі.
Освоєння образного простору починається з аналізу
концептуальної структури кожного образу. Концептуальна
структура словесного поетичного образу є певною конфігурацією
концептуального простору образа, структурованого набором
різних концептуальних схем (архетипних, прототипових і
стереотипних), що реконструюються через аналіз вербальної
структури поетичного образу за допомогою різних когнітивних
операцій та процедур.
Архетипні схеми слугують представленню загальних
людських уявлень про першозміст предметів, явищ чи ситуацій,
їх архетип у нашій термінології. Прототипові схема, чи
прототипова когнітивна модель образу є базовою, ―взірцевою‖,
яка відображає процес метафоричного чи метонімічного
проектування царини джерела образу на царину мети.
Стереотипна схема є закоріненою, усталеною схемою певної
культурної спільноти. Такий підхід дає можливість простежити
зв’язки між ними, виявити їх типологію.
Словесний
поетичний
образ
–
це
єдність
передконцептуальної, концептуальної та вербальної сторони
поетичного образу. Передконцептуальна сторона, яка має виток
у когнітивному передсвідомому, є імплікативною матрицею,
підґрунтям кожного образу. Її коріння у ―колективному
передсвідомому‖ [2; 98]). Вона є суть змісту образу, його
архетип, який проявляє себе через базисні, тобто архетипні,
схеми, що виникають у голові людини внаслідок постійно
повторюваного різноманітного її досвіду в освоєнні фізичного,
соціального і культурного простору буття [3].
Концептуальна схема структурована двома царинами:
цариною мети, яка містить у собі тему образа, сутності, що
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визначаються через більш відомі сутності у царині джерела.
Сутності обох царин представлені в схемі у вигляді концептів
(вони за традицією позначаються великими літерами) і тому
образну схему можна назвати концептуальною схемою. В
ментальному образному просторі царини мети та джерела
співвіднесені між собою за допомогою концептуальної метафори
чи метонімії, а в просторі тексту, тобто на вербальному рівні,
вони оформлені лексико-синтаксичними конструкціями. Під
останніми ми розуміємо текстові структури різного обсягу: від
слова до словосполучення, речення чи надфразової одиниці, до
цілого тексту. Таке тлумачення природи поетичного образу
свідчить про те, що на відміну від поетичної метафори
словесний поетичний образ у своїй когнітивній структурі містить
не одну, а декілька концептуальних схем, які упорядковані у
певну конфігурацію ментального простору образу. Кожний
словесний поетичний образ має свою унікальну конфігурацію,
свій малюнок, який надає йому своєрідності та неповторності,
уможливлює
нескінченність
витворення
образів.
Так,
концептуальний простір словесного поетичного образу Р. Фроста
“I have been acquainted with night” (Frost, CP, 46) структуровано
декількома концептуальними схемами: DEATH IS DARKNESS;
NIGHT IS DARKNESS; NIGHT stands for DEATH (метонімія);
DEATH IS A LIVING THING (метафора).
Отже, довільно створених образів не існує. Словесні
поетичні образи є витворенням текстового світу, наслідком
співпраці автора, тексту й читача, тому другим етапом на шляху
інтерпретації поетичного тексту є навігація текстового світу.
Цей етап передбачає виявлення підсвітів, їх взаємодію,
встановлення зв’язків між ними та визначення чинників, які
сприяють або зашкоджують прототиповому прочитанню тексту.
До чинників, що сприяють швидкому розумінню тексту, слід
віднести стереотипні словесні образи, які є свого роду якорями,
котрі утримують прототипове сприйняття змісту, здійснюють
комунікативну функцію поетичного тексту та забезпечують його
діалог з іншими культурними світами. Стереотипні образи – це
широчінь та довжина образного простору текстового світу. Його
ж глибину становлять архетипні словесні образи, сприйняття
яких залежить від схем та схемати, що існують у голові читача.
Згідно з теорією схем, значення не замкнені у тексті, вони
виводяться з нього завдяки інтеракції між текстом і фоновими
знаннями інтерпретатора [4;237]. Ми розуміємо текстом, а не
текст [5;31]. Різниця у виборі читачем схемат веде до різних
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інтерпретацій одного і того ж тексту. Схемати – це динамічні й
гнучкі структури, які постійно змінюються з набуттям нового
досвіду. Текстовий світ відповідає конфігурації схемати читача
під час інтерпретації тексту. Сума існуючих схемат читача
складає кістяк індивідуальної моделі дійсності, який служить
відправним пунктом у побудові та оцінці текстових світів.
Використовуючи схеми, читач встановлює зв’язок між діями,
подіями й об’єктами, представленими у вірші і у такий спосіб
формує кістяк текстового світу. Далі виникає низка додаткових
схемат, тобто відбувається деталізація текстового світу, яка
веде до непрототипового тлумачення тексту. Останнє, у свою
чергу, може призвести чи до надінтерпретації (overinterpretation),
чи недоінтерпретації (underinterpretation) [терміни У.Еко, 6, 23].
Розпізнання та адекватне тлумачення архетипних словесних
образів забезпечує глибше розуміння смислу поетичного тексту
та висвічує подальші шляхи у навігації текстового світу.
Ігнорування архетипів може ―загасити маяки‖ і тим самим
ускладнити шлях у навігації текстових світів.
Проілюструємо дію інтегративної когнітивної моделі
інтерпретації поетичного тексту на прикладі тлумачення змісту
віршованого тексту К.Сендберга ―Гарантована античність‖:
Guaranteed Antique
Life is just a bowl of cherries.
Death is a kiss and an ashtray.
Suppose Judas Iscariot
had written Mary Magdalene:
“I love you, I love you.”
Would Mary have answered:
“You?...You? Since when?”
Life is just a bowl of cherries.
Death is a kiss and an ashtray.
(Sandburg CP, 660)
Життя просто чаша вишень.
Смерть – цілунок та попільничка.
Уяви Іуду з Керіоту,
що написав би Марії з Магдали:
“Я кохаю тебе, я кохаю тебе.”
Чи Марія на це б відказала:
“Ти?.. Ти? З відколи?”
Життя просто чаша вишень.
Смерть – цілунок та попільничка.
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Застосовуючи пропоновану модель інтерпретації поетичного
тексту, ми виходимо із загальноприйнятого положення про
―відкритість‖ та ―закритість‖ художнього твору [6; 406-447],
діалектика якого пояснюється двоїстістю природи художнього
тексту, тобто інтегруючим характером відкритих і закритих
систем. Закритість тексту зумовлена його сутнісними ознаками –
обмеженістю та завершеністю як деякою об’єктивною
реальністю, яка має певні параметри поза свідомістю автора і
читача. Відкритість твору – це можливість та перспективи для
творення взаємодії із читачем, для гри його уяви, придатність
для безлічі різних тлумачень його виразів. У руслі нашої
концепції необхідно зауважити, що закритість поетичного тексту
веде до його прототипового прочитання і залежить від наявності
в ньому архетипних і стереотипних словесних поетичних образів,
натомість нові словесні поетичні образи сприяють його
відкритості, уможливлюють свободу інтерпретації поетичного
тексту.
Отже, образний простір наведеного вище вірша обіймає
словесні поетичні образи: “Life is just a bowl of cherries” і “Death is
a kiss and an ashtray”, підґрунтям яких є архетипи ЖИТТЯ ТА
СМЕРТІ. Освоєння образного простору, яке становить перший
крок у нашій моделі інтерпретації, починаємо з концептуального
аналізу кожного словесного поетичного образу. Когнітивна
структура першого образу може бути репрезентована у вигляді
прототипових схем, які одержуємо шляхом концептуального
аналізу царини джерела ―a bowl of cherries‖ через когнітивні
метафори: ЖИТТЯ – ЦЕ ВМІСТ, ЖИТТЯ – ЦЕ ПЛІД ПІЗНАННЯ
(LIFE IS A CONTAINER, LIFE IS A FRIUT OF KNOWLEDGE).
Подібні прототипові схеми ми отримуємо тому, що в голові
людини існують архетипні уявлення про життя як вміст чогось і
життя як знання. Архетипна схема ЗНАННЯ у різних культурах
людства набула символічного втілення у значеннях різних
плодів. Так, завдяки сюжету Біблії про Адама і Єву ―яблуко‖
стало позначенням пізнання добра й зла у культурі іудаїзму та
християнства, хоча в англосаксонській та скандинавській
традиціях іноді цим символом слугує ―cherries‖ –―вишні‖
(Тресиддер 1999: 43), а в романській культурі – ―grapes‖ –
―виноград‖, ―pomegranate‖ – ―гранат‖ (Холл 1997: 131, 133).
Звідси уможливленість словесних поетичних образів: “apple of
life”(Willbur BAP, 589); “life is a bowl of cherries” (Sandburg CP,
660); “her days like a pomegranate”(Lowell OB, 567) та
однозначність їх тлумачень.
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Наступним кроком в освоєнні образного простору вірша є
тлумачення змісту словесного поетичного образу ―Death is a kiss
and an ashtray‖. Цей образ припускає множинність його
інтепретацій, про що свідчать деякі його переклади на російську
та українську мови: “смерть – це приємність та урна з прахом”
(Лазарь, 56); “смерть – это предательство и пепел”(Иваненко,
23); “смерть – це цілунок та попільничка”(Сивокінь, 112);
“смерть – это услада и тлен” (Радужняк, 34). Перший переклад
ілюструє осмислення смерті як приємності через усталені знання
про смерть як перехід до іншого способу існування, що є
позбавленням від земних турбот. Другий, на наш погляд, є
прикладом надінтерпретації у термінології У.Есо (1991: 23–45),
яка виникає через алюзію на цілунок Іуди, котрий зрадив Христа.
Натомість К.Сендберг вживає слово ―цілунок‖ не у ролі алюзії, а
у значенні ―заспокоєння‖, яке сягає до архетипного уявлення про
смерть як щось таке, що заспокоює. Цілунок теж передає таке
почуття. Крім того, цілунок і смерть асоціюються разом через
традицію цілування покійного як виявлення останньої шани та
прощання з ним. У перекладі kiss як ―услада‖, а ashtray як ―тлен‖
простежується редукція змісту словесного поетичного образу
К.Сендберга, недоінтерпретація. На нашу думку, вживання
ashtray – ―попільнички‖ замість архетипного символу ash –
―попіл‖ надає образу свіжості й новизни, збагачує його, оскільки
окрім архетипної схеми СМЕРТЬ – ЦЕ ПРАХ, його когнітивна
структура містить ще одну концептуальну схему СМЕРТЬ – ЦЕ
ВМІСТ, яка виявляється через когнітивну метафору “death is an
ashtray”.
Друга строфа є контр-текстом, ―текстом-вторгненням,
вкрапленням‖ [7, 439], текстом, що змальовує гіпотетичний,
ймовірний світ, який може бути сумісним із реальним [8, 112114], і який можна трактувати як паралельний світ, введений у
вірш ніби з метою відволікання читача від усталених істин, що
висловлені у першій і третій строфах, натомість у цій строфі
автор не створює новий світ, а радше підкріплює усталені знання
про світ, архетипний сюжет, відомий читачеві.
У композиції вірша К.Сендберг використовує стилістичний
прийом кільцевого повтору (перша й третя строфи однакові),
створюючи коло, і тим самим графічно актуалізує архетип
ГАРМОНІЇ, зміст якого є домінантним для всього тексту. Цей
зміст втілено і в заголовку ―Гарантована античність‖, який можна
тлумачити як ―нічого не можливо змінити, оскільки так
визначилося історією культури, історія не знає умовного
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способу”. Заголовок скеровує інтерпретацію читача, слугує
―маяком‖ у текстовій навігації.
Кожний поетичний текст, навіть ―відкритий‖, побудований з
настановою на необмеженість інтерпретацій, містить у собі
архетипні та стереотипні словесні поетичні образи, які не
допускають двозначного тлумачення і тим самим створюють
спільний світ: авторський, текстовий і читачевий. Таким чином,
інтегративна модель інтерпретації поетичного тексту є
когнітивною схемою його обробки, яка включає два етапи.
Перший – освоєння образного простору поетичного тексту –
передбачає концептуальний аналіз словесних поетичних
образів, вияв особливостей їх типологічних характеристик та
визначення функцій кожного з типів образів в образному
просторі текстового світу. Другий – навігація текстового світу –
це ряд операцій, спрямованих на виявлення підсвітів та їх
взаємодії у текстовому світі, визначення чинників, які сприяють
або зашкоджують тлумаченню змісту поетичного тексту.
Стереотипні та архетипні словесні поетичні образи є
якорями текстової навігації, вони утримують читача у руслі
прототипового прочитання тексту, натомість нові словесні
поетичні образи впливають на відкритість поетичного тексту,
надають читачеві свободи інтерпретації.
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Грибова О.С.
ПРИНЦИП МОДУЛЬНОСТІ В ІСТОРІЇ ОСВІТИ
Ідея модульного навчання висловлена у педагогіці
порівняно недавно-наприкінці 60-х років нашого століття в США.
У ході розробки практичних і теоретичних аспектів
модульного навчання уточнювався і диференціювався зміст
самого поняття ―модуль‖.
Термін цей походить від латинського слова modulus, що
означає міра. Традиційно він вживається для визначення суттєво
важливих величин, одиниць, коефіцієнтів, елементів у багатьох
галузях науки і техніки. Так, у математиці модулем називають
систему логарифмів, у техніці – самостійну частину пристрою, в
архітектурі – розмір одного з важливих елементів будови. У
цьому ж значенні слово вживається і в педагогіці: змістовий
модуль – це найменша одиниця навчального матеріалу, що
містить блок або пакет педагогічно упорядкованої інформації,
наукового знання.
Широкий інтерес до ідеї модульного навчання пояснювався
тим, що воно було орієнтоване на максимальний розвиток
пізнавальної самостійності та індивідуальних здібностей
особистості. На думку А.П.Юцявичене, головний принцип його
полягає в тому, що ―учень більш самостійно або зовсім
самостійно може працювати з запропонованою йому
індивідуально-навчальною програмою, яка містить в собі
цільовий план, банк інформації і методичне керівництво щодо
поставлених дидактичних цілей. При цьому функції педагога
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варіюються від інформаційно-контролюючої до консультативнокоординуючої‖.
З погляду російської дослідниці К.Я.Вазіної, основою
модульного навчання є створення для учнів розвивального
простору. Утворюючи такий простір, треба вирішити дві важливі
проблеми: по-перше, проблему змісту навчального матеріалу
(його системності, організації, дозування), по-друге, проблему
визначення механізмів взаємодії учителя і учнів.
На думку А.М.Алексюка, модуль – це ―відносно самостійна
частина навчального процесу, яка містить насамперед одне або
кілька близьких за змістом понять, законів, принципів...
Засвоєння
модуля
розпочинається
оглядово-установчою
лекцією. Далі йдуть індивідуально-самостійна навчальна робота,
консультації, потім кілька занять за опрацьованими джерелами,
що в сукупності складають зміст модуля.
П.А.Юцявічене, узагальнюючи різні погляди на шляхи
реалізації принципу модульності в освітній практиці, формулює
такі правила модульного навчання:
1). навчальний матеріал треба структурувати з урахуванням
досягнення кожним учнем чітко визначених дидактичних цілей;
2). він має бути організований як завершений блок для
конструювання єдиного змісту навчання, що реалізує комплексну
дидактичну мету;
3). відповідно до навчального матеріалу доцільно
інтегрувати різноманітні види, форми і технології навчання.
Успіх перших спроб впровадження ідей модульного
навчання привів до широкого застосування його принципів в
університетах, закладах після вузівської підготовки, середніх
навчальних закладах США, а згодом і в інших країнах світу –
Німеччині, Англії, Росії, України.
Подальший розвиток модульного навчання був пов’язаний з
теоретичним обґрунтуванням принципу модульності. Реалізація
його насамперед передбачає складання відносно автономних
порцій навчального матеріалу для різних за рівнем розвитку і
уподобаннями учнів. Щоб запровадити модульне навчання,
учитель має розвинути в собі здатність знайти в кожному
конкретному випадку адекватні змісту навчального модуля і
рівню розвитку учнів способи переструктурування навчального
матеріалу, засоби і прийоми навчання, форми спілкування з
учнями. Лише в умовах творчого опрацювання змісту
традиційних навчальних програм засвоєння його буде означати
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крок уперед у розвитку і саморозвитку учнів і учителя через
змістові блоки-модулі.
Масовий інтерес педагогічної громадськості в Україні до
теорії і практики модульного навчання обумовлений, як
відсутністю освітніх моделей, які б відкривали шлях до
входження української національної школи до світового
культурно-освітнього простору, так і тим, що модульна система
своєю смисловою сутністю була максимально зорієнтована на
розвиток і саморозвиток учня і учителя.
Найбільше цікавить учителів загальноосвітніх шкіл, як
показує досвід, модульно-розвивальна система А.В.Фурмана, що
вирізняється з поміж інших теоретичною і технологічною
виваженістю.
Зокрема, враховуючи переваги численних зарубіжних версій
модульного підходу до навчання, А.В.Фурман досліджує
проблему значно ширше і глибше. В його працях модульне
навчання постає як дійсно нова система, за якої педагог
професійно працює не лише із знаннями, уміннями і навичками,
а передусім взаємозалежно із знаннями, нормами і цінностями,
що стимулюють процеси внутрішнього розвитку особистості
школяра. Саме тому, ця система названа модульнорозвивальною.
Але для того, щоб розвивати особистість учителя й учня,
модульно-розвивальна
система
має
мати
перспективи
вдосконалення, постійно розширювати сферу інноваційного
впливу на розвиток шкільної освіти.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
КЛАСНО-УРОЧНОЇ І МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ СИСТЕМ

Оцінюючи можливості класно-урочної системи А.В.Фурман
стверджує, що ця система не в змозі забезпечити розв’язання
тих гострих проблем, які постають перед національною школою
в умовах сьогодення. Один із її основних недоліків – орієнтація
на середнього учня, переважання колективних форм роботи,
недостатня увага до розвитку індивідуальних запитів і
здібностей. Дає взнаки і слабка структурованість навчального
матеріалу, і пасивність більшості учнів у процесі сприймання і
осмислення знань, і обмеженість діалогічного спілкування учнів і
учителя. Остання, на думку А.В.Фурмана, пояснюється не лише
великою наповнюваністю класів, а й низьким розвивальним
наповненням міжособистісних контактів між учасниками
навчального процесу, що психічно виснажує їх. Низьким є рівень
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соціально-психологічної
стимуляції
творчих
компонентів
мислення. Це гальмує реалізацію інтелектуального і соціального
потенціалу учнів і, в першу чергу, здібних і обдарованих.
Саме тому, на думку вченого класно-урочна система не
підлягає реформуванню. На зміну їй має прийти інноваційна
система,
з
новими
психо-мистецькими
технологіями,
нестандартними підходами і методами розвитку особистості.
Модульно-розвивальна система навчання дає змогу:
1. Упорядкувати процес навчання. Навчальний процес
організується
за
відповідними
проблемно-модульними
програмами, що чітко визначають зміст спільної діяльності
вчителя і учнів на тому чи іншому етапі функціонування
навчального процесу.
2. Технологізувати навчальний процес на рівні окремого
навчального предмета (сукупність змістовних модулів) і мінімодуля (30, 25 чи 20 хвилинні навчальні заняття з чітко
визначеною системою проблемно-діалогічних модулів).
3. Зменшити щоденне навантаження на учня: замість 5-7
предметів учень готує і вивчає два-три, максимум чотири, що
дає змогу в кілька разів підвищити зосередженість учнів на
певному навчальному матеріалі.
4. Впровадити гнучкий розклад занять, що орієнтується на
такий варіант комбінації міні-модулів, за якого психофізична
готовність
та
інтелектуальна
здатність
школяра
до
продуктивного навчання не тільки не знижується, а й поступово
підвищується.
5. За допомогою спеціальних психолого-педагогічних
заходів (систематичне ґрунтовне тестування інтелектуального і
особистісного зростання учнів, ритм навчальної і пізнавальної
праці тощо) гармонізувати систему особистісної адаптованості
учнів до навчання з першого по дванадцятий клас.
6. Оптимізувати індивідуальний пізнавально-регуляційноціннісний
процес
кожного
учня,
оскільки
навчання
розпочинається з формування внутрішньої пізнавальної
мотивації і через нормотворчість завершується рефлексивним
осмисленням себе і своїх можливостей у реальному житті.
7. Підняти професійну діяльність вчителя на дійсно
науковий щабель, технологізувати її шляхом поетапного
функціонування кожного навчального модуля, що має чітко
визначений психолого-педагогічний зміст, дає змогу педагогу
керувати пошуковою активністю школярів.

88

ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
НОВАЦІЇ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Перший незаперечний факт полягає у тому, що ця система
дає змогу розв’язати, причому не тільки теоретично, а й
практично, вузол найскладніших освітянських проблем.
Найголовніша проблема полягає у тому, як максимально
реалізувати позитивний потенціал учителя і учня в розумовому,
соціальному і духовному розвитку, внутрішньо мотивуючи їхню
сумісну розвивальну взаємодію.
Головним здобутком є обґрунтування трьох ритмів
організованого соціокультурного досвіду – навчального,
виховного, освітнього. Відтепер кожен учитель, спираючись на
відповідну теоретичну модель, у змозі структурувати соціальнокультурний досвід на рівні знань, норм і цінностей. Педагог
уперше одержує достатній психологічний інструмент, що дає
змогу безпосередньо працювати над розвитком учнів.
Отже, навчально-освітній процес набуває максимального
соціалізуючого впливу на особистість. Саме завдяки модульним
способам організації освітньої практики шкільне навчання стає
розвивальним у чотирьох основних вимірах:
психологічному: повноцінне і технологічно вивірене
зростання розумового, соціального і духовного потенціалу
вчителя і учня;
дидактичному:
взаємозалежний
розвиток
основних
складових модульно-розвивального процесу: мети, завдань,
змісту, методів, засобів тощо;
соціологічному: неперервна розвивальна взаємодія осіб,
груп, колективів;.
ідеологічному: розвиток та утвердження національної ідеї
в галузі освіти.
Модульно-розвивальна система, опонуючи класно-урочній
психолого-педагогічним змістом, не суперечить їй ні науково, ні
соціально, а тому не ставить під сумнів її здобутки, теоретичні і
практичні досягнення.
НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ І ЙОГО СТРУКТУРА

Визначну роль у цілісному модульно-розвивальному процесі
відіграє навчальний модуль. Це – реально-розвивальна
взаємодія вчителя і учнів під час проходження змістового модуля
(розділ, тема), що є відносно самостійною і педагогічно
організованою
одиницею
навчання,
яка
оптимізує
психосоціальний розвиток особистості.
Він характеризується тісним дидактичним зв’язком
змістового і формального модулів та розглядається як ―науково
89

ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

обґрунтована відкрита взаємозалежна система знань, норм і
цінностей, яка визначається науковим проектом змістового
модуля, міні-підручником‖.
Основною формою навчання у модульно-розвивальній
системі є міні-модуль, який характеризується такими
особливостями:
1) нерозривним зв’язком і єдністю змістовного модуля і
форми модуля;
2) 20, 25 або 30-хвилинними рамками;
3) має ту чи іншу чітко обґрунтовану психодидактичну мету,
яка залежить від етапу модульно-розвивального процесу і
зафіксована в його змістовному модулі;
4) проводиться із середніми (до 35 осіб) або невеликими (до
15 осіб) відносно постійними групами учнів, які спеціально
підбирають
за
певними
критеріями
(інтелектуальність,
соціальність тощо);
5) Має певну, чітко визначену педагогічну технологію, що
кооперує діяльність вчителя і учнів, робить міні-модуль смислово
цілісним, логічно і дидактично завершеним.
Повний
функціональний
цикл
навчального
модуля
складається з шести етапів, кожен з яких має своє завдання,
психолого-дидактичний
зміст,
розкриває
певні
сторони
внутрішнього світу особистості.
Етапи модульнорозвивального
процесу

Імовірне поле проектованого психологопедагогічного змісту

1. Установчомотиваційний.
(У-М)

Визначення близьких, віддалених перспектив
учіння; постановка нових навчально-виховних
цілей; стимулювання прагнення учнів до успіхів у
діяльності; актуалізація мотиваційних резервів
учня; відчуття учнем власної компетентності;
формування
внутрішньої
мотивації
учіння;
пред’явлення
структурно-часової
цілісної
навчальної діяльності
Мінімізація теоретичного матеріалу теми;
актуалізація опорних знань і відшукування їхніх
зв’язків з невідомими знаннями; висунення
системи гіпотез; вибір оптимальних рівнів
розв’язання учнями проблемних завдань залежно
від їхніх інтелектуально-вольових можливостей;
розкриття загальної логіки і системи доведень.

2. Змістовопошуковий.
(З-П)
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3. Оцінносмисловий.
(О-С)

Первинне осмислення здобутого соціальнокультурного досвіду (розвиток оцінки і самооцінки,
контролю і самоконтролю, формування пошуковосмислового
поля);
корекція
адекватності
оволодіння навчальною інформацією; проміжна
рефлексія вчителем правильності форм і методів
результативності навчання; стимулювання успіхів
у конкретній навчальній діяльності; визначення
ступеня оволодіння навчальним матеріалом.
4.
АдаптивноСистема вправ для вироблення вмінь і
перетворювальний навичок; диференціація навчальних занять, форм
(А-П)
і методів навчальної діяльності; відпрацювання
інваріантних способів навчальної діяльності;
взаємооцінка засвоєних знань і вироблених умінь
учнями; проведення експериментів за окремими
інструкціями, схемами, програмами; організація
здобутих знань як нормативних (алгоритми,
інструкції, технології тощо).
5.
СистемноТестове
оцінювання
рівня
оволодіння
узагальнюючий.
знаннями, нормами і цінностями; встановлення
(С-У)
зв’язків і закономірностей між поняттями і
явищами (аналіз і синтез); структурування
вивченого матеріалу, встановлення логічних
зв’язків; уміння визначити місце теми у загальному
змісті навчального курсу; постановка і розв’язання
кількох
світоглядних
проблем;
збагачення
ментального досвіду учнів гуманітарними і
передусім
морально-етичними
знаннями
і
цінностями; оформлення систематизованих знань
за допомогою знаково-графічних засобів (таблиці,
схеми та ін.); перехід від часткових до широких
узагальнень.
6. КонтрольноРозвиток творчої рефлексії, збагачення
рефлексивний
ціннісно-естетичної сфери особистості; підсумкове
(К-Р)
оцінювання рівнів оволодіння знаннями, нормами,
цінностями; взаємозалежність оцінки вчителя і
самооцінки учня; самозвіт учня про ціннісноестетичне збагачення ментального досвіду;
визначення морально-етичних проблем, які
залишилися не розв’язаними на особистісному
рівні.
На перше місце у модульно-розвивальній системі виходить
психолого-педагогічний зміст розвивальної взаємодії, з яким учитель
навчається працювати професійно, мистецьки. Це повною мірою
стосується основної форми навчання за цією системою – міні-модуля,
який істотно відрізняється від традиційного уроку головним чином
психолого-педагогічними параметрами.
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Складники
форм
навчання
1.
Завдання

Традиційний
урок

Мінімодуль

Засвоїти певний обсяг
Оволодіти соціально-кульнаукових знань, виробити
турним досвідом у контексті
уміння й навички їх
стійкого психосоціального
застосування
зростання особистості
2. Досвід
Навчальний процес
Ментальний досвід учня
фрагментарно спирається
повно використовується на
на індивідуальний життєвий
кожному етапі
досвід учня.
3. Час
45-хвилинна організація
20-,25- та 30-хвилинна
навчання з низькою психоорганізація навчання, що
фізіологічною продуквраховує психофізіологічні
тивністю в останні 15 хв.
ритми працездатності учнів
4. Учитель
Трансформатор наукового Професіонал у галузі освіти,
знання, що обмежує соціякий зосереджує і поширює
ально-культурне поле його
культурний досвід нації і
діяльності як громадянина,
людства
педагога, особистості
5. Учень
Соціально-пасивний
Рівноправний партнер учивиконавець вимог учителя,
теля в нагромадженні і пойого культурна комунікація і ширенні культурного досвіду
духовні взаємини
завдяки наданим широким
педагогічно обмежені
соціально-психологічним
повноваженням
6. Діяльність Переважає викладацька моСпільна полілогічна
нологічна діяльність учителя, діяльність учителя і учнів,
учбова діяльність учнів
яка має свою мету, предмет,
здійснюється у вузькому
провідний мотив, засоби і
просторі самостійних дій
наслідки
7. Колектив Двостатевий, однорідний за
Відносно постійні невеликі
віком учнів, а не за
групи учнів, які підбираютьпсихологічними критеріями
ся на межі 1-го, 5-го і 10-го
їхнього індивідуального
класів за науковими критерівідмінного розвитку
ями (інтелектуальність,
соціальність тощо)
8. Технологія Педагогічно конкретизуєтьНабір освітніх технологій
ся як методика навчання і
психодраматичного змісту,
має чітке практичне
кожна з яких
спрямування щодо впливу
використовується на
уроку на особистість учня
відповідному етапі
9. Контроль Здійснюється систематично
Здійснюється неперервно
як поточне і підсумкове
через динаміку
оцінювання навчальних
конкретного психологодосягнень учня, але
педагогічного змісту
суб’єктивними засобами
розвивальної взаємодії
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Отже, традиційний урок як організаційна форма навчання не
дає змоги належно реалізувати розвивальні функції, оскільки
науковими засобами не проектує і не контролює перебіг
психолого-педагогічного змісту освітнього процесу. В модульнорозвивальній
системі
він
теоретично
й
практично
реконструйований у міні-модуль, тобто таке навчальне заняття,
на
якому
створюється
високорозвивальний
соціальнокультурний простір.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Модульно-розвивальна система: Теорія, технологія, досвід:
експериментальна СШ №10 м.Бердичева, Житомирської області //
Рідна школа. – 1997.
Огнев’юк В.О., Фурман А.В. Принцип модульності в історії освіти. –,
Київ, 1995. – Частина 1
Фурман А.В. Методологічний аналіз системи розливального
навчання // Педагогіка і психологія. – 1995. – №1
Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання – система
педагогічних інновацій // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 3
Фурман А.В. Проблемно-модульні навчальні програми // Освіта:
Спецвипуск. – 1996. – 10 квітня
Школа розвитку: Донецьке експериментальне об’єднання шкільних
модулів // Рідна школа: Спецвипуск. – 1996. – №8
Фурман А.В. Духовність – основа нової школи // Освіта. – 1996
Фурман А.В., Скоморовський Б.Г. Педагогічне керівництво
пошуковою пізнавальною активністю школярів, 1996

Кумейська Н.В.
ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Не можна ходити по рідній землі, не чаруючись
виплеканою народом у віках рідною мовою. В народу
немає скарбу більшого, як його мова... Слово – це
крила ластівки, вона їх не почуває, але без них не
може злетіти. Тож маємо зробити все для того, щоб
не згорнулися крила, щоб не обірвалася золота
нитка, яка веде з давнини в наші дні. Не сполохай
рідного слова, а захисти його, до серця притули

Ю. Мушкетик

З раннього дитинства і до глибокої старості людина
невіддільно пов’язана з мовою. Це єдине знаряддя, яке вивищує
людину над світом, робить її нездоланною в пошуках істини.
Прилучення дитини до краси рідної мови розпочинається з
милих бабусиних казок і материнської колискової пісні. Кожен
день дає нам урок пізнання. І завжди, і крізь наш учитель – мова.
Переорієнтація суспільства на розвиток людини зумовили
якісно нові вимоги до вивчення рідної мови в школі. Нині робота
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вчителя-словесника повинна бути спрямована головним чином
на формування національно-мовної особистості – людини, яка є
носієм мови, володіє вміннями й навичками вільно,
комунікативно виправдано користуватися засобами української
мови, постійно виявляє увагу до культури й естетики свого
мовлення, любить, поважає мову свого народу.
Не викликає сумніву те, що ефективність роботи у напрямку
мовного розвитку особистості певною мірою залежить від впливу
довкілля, й насамперед сім’ї та держави. Власне, сім’ї як
первинному осередку суспільства належить провідна роль у
початковому формуванні рис, що визначають у майбутньому
національну свідомість особистості.
Мовленнєва діяльність індивіда розпочинається в родині,
саме вона і є тим середовищем, в якому створюються
найголовніші штрихи мовного портрету дитини. Сім’я є
найпершим і найголовнішим осередком, в якому дитині
передаються соціальний досвід народу, духовна культура.
Родина повинна стимулювати, а не перешкоджати вивченню й
засвоєнню дитиною української мови. У ній має формуватися й
панувати шанобливе ставлення до рідної мови, оскільки саме
через мову сім’ї дитина формує своє національне світобачення,
своє
національне
мислення.
Усвідомлення
широким
батьківським загалом важливості й необхідності спілкування з
дітьми рідною мовою сприяє виробленню в дитини певного
ставлення до цієї мови, пошани та любові до неї.
Формування національно-мовної особистості школяра
багато в чому залежить і від стимулювання цього процесу з боку
держави. Насамперед з метою забезпечення ставлення молодих
людей як справжніх патріотів України держава покликана
створити певні умови для розвитку й функціонування української
мови, що сприятиме мовному розвиткові учнів як особистостей,
залученню молоді до рідного слова як до слова української нації,
основи її духовності та культури.
Отже, вплив зовнішніх факторів на особистість є вагомою,
але не визначальною. Все ж таки саме на вчителя-словесника
покладається відповідальність за те, щоб переробити негативне
ставлення деяких учнів чи їхніх батьків до української мови,
подолати бар’єр нігілізму, навчити дитину вільного спілкування
рідною мовою, до того ж показати й розкрити перед учнями всю
красу та вишуканість рідного слова, його мелодійність та
самобутність, і цим самим виховувати у школярів шанобливе
ставлення до української мови.
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На що ж конкретно повинна бути спрямована діяльність
учителя з метою забезпечення національно-мовного виховання
особистості учня?
Перш за все, на збагачення мовлення учнів національномаркованими одиницями, на формування вміння шукати
найкращого способу висловлення думки, на організацію мовної
діяльності з метою мовного розвитку школярів, засвоєння та
використання в мовленні української лексики, доречного
вживання слів, на вироблення вмінь користуватися багатством
виражальних
засобів
залежно
від
мети
й
завдань
висловлювання, на виховання в учнів любові та поваги до
української мови як неоціненного надбання українського народу
на основі широкого використання на уроках дидактичного
матеріалу культурологічно-історичного та морально-естетичного
спрямування, на розвиток комунікативних здібностей та
сприяння засвоєнню мови учнями як засобу спілкування та
пізнання.
Щоб забезпечити вирішення таких важливих завдань,
учитель-словесник
повинен
до
найменших
дрібниць
продумувати усі складові частини уроку. Яким же він має бути,
сучасний урок української мови? На мою думку, визначальною
рисою сучасного уроку рідної мови має бути не лише висока
результативність кінцевої праці, але й кожного елементу, що
досягається комплексом методів, прийомів, засобів та технологій
у поєднанні з урахуванням можливостей конкретного класу.
Хочу навести приклад уроку підсумкового повторення теми
„Прислівник‖ у 7 класі, проведеного у формі змагання на кращих
знавців мови.
Тема: Прислівник.
Мета: Поглибити, повторити, систематизувати знання учнів про
прислівник як частину мови, про морфологічні ознаки та
синтаксичну роль, про способи творення, ступінь
порівняння.
Розвивати в учнів уміння розпізнавати прислівники в
реченні, визначати їх спосіб творення, значення та
синтаксичну роль; правильно використовувати їх.
Підвищувати культуру мовлення, розвивати творчі
здібності; формувати естетичні смаки, виховувати любов
до природи рідного краю.
Тип уроку: Урок-змагання (повторення, узагальнення та
систематизація знань).
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Обладнання: таблиця із кросвордом, аудіо запис музичного
твору А.Вівальді „Пори року‖ або Чайковського „Осінь‖,
девіз уроку, роздатковий матеріал, осінні листки.
I. Оголошення теми та мети уроку.
– Шановні друзі! Нещодавно ми з вами розпочали вивчати
тему „Прислівник‖. Дізналися, що означає прислівник, які
бувають групи за значенням, які морфологічні ознаки,
синтаксична роль, ступені порівняння, способи творення. А
сьогодні, готуючись до проміжної контрольної роботи, ми повинні
повторити та закріпити вивчений матеріал.
Але урок сьогодні буде дещо незвичайний, це буде урокзмагання на кращих знавців мови. Клас поділений на 3 команди:
„Лелеки”,
„Журавлі”,
„Лебеді”.
Трішки пізніше ви зрозумієте, чому команди мають таку
назву.
Переможе та команда, яка буде найбільш активною і за свої
відповіді отримає найбільше осінніх листочків.
Для цього ми запросили із гостей трьох членів журі.
II. Вступне слово вчителя. (Тихо звучить музика).
- Видатний український поет М.Рильський дуже любив осінь.
Якось він сказав: „Ботаніки кажуть: барвисті весняні квіти
приваблюють бджіл та інших комах, які й сприяють запиленню...
Ну, а багряні осики, золоті клени, ясно-жовті берези, бронзові
дуби, всі розкішні фарби осіннього лісу – кого й для чого вони
приваблюють?‖
Спробуймо замислитись. Скоро настане зима – з тріскучими
морозами, білосніжними заметілями, Різдвяними святами...
Проте ви ще добре пам’ятаєте барвисту красу, що милувала око
в жовтні, щедрі дари садів і полів, якими порадував нас
вересень, останні теплі дні листопада... Тож, повторюючи тему з
української мови, влаштуємо ще й прощання з осінню, і нехай
девізом нашого уроку будуть такі рядки:
Не може бути у природи невдалих днів, дощів похмурих.
Відчути осінь – насолода, коли краса її барвиста спалахнула.
– То ж чому наші команди так називаються? (Бо саме
восени ці птахи відлітають у теплі краї, прощаючись із рідним
краєм.)
III. Актуалізація опорних знань учнів.
– А тепер ми з вами приступаємо до роботи. Давайте
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згадаємо:
– Як називається розділ мовознавчої науки, над яким ми
працюємо?
– Що вивчає морфологія?
– У зв’язній формі, розшифрувавши цифрову схему,
розповісти про частини мови.
10

6

3

1

– Так що ж таке прислівник?
IV. Виконання різноманітних вправ, завдань, розгадування
ребусів.
1. Дослідження тексту.
- Перед вами текст, відповісти на запитання плану, прямо на
листочках написати назву тексту, підкреслити прислівники,
надписати зверху значення.
План.
1. Назвати твір та його автора.
2. Визначити тип і стиль мовлення.
3. Сформулювати тему, головну думку тексту, дати йому
заголовок.
4. Знайти художні засоби та пояснити доцільність
використання їх.
5. Передати почуття, викликані читанням уривку.
6. Виокремити прислівники й визначити їхню роль у тексті.
День був ясний, сонячний та теплий. Починалось бабине
літо. Надворі стояла суша. Небо синіло, як літом. Сонце
сходило на небі низько, але ще добре припікало косим
промінням. Тихий вітер ледве ворушився. Над полем миготіло
марево. Половина листя на вербах вже пожовкла, але на
тополях, на осокорах лист зеленів, ніби влітку. Якби не жовте
листя в садах, то можна було б подумати, що надворі не
бабине, а справдішнє літо. Тільки зелена низька озимина
навкруги току нагадувала про осінь...
(Семикласники мовчки перечитують текст, потім один з них
читає виразно вголос. Учні впізнають повість І.Нечуя-Левицького
„Микола Джеря‖.
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Під час бесіди з’ясовується, що поданий уривок – це опис,
виконаний у художньому стилі.
Тема – опис теплого сонячного осіннього дня.
Головна думка – змалювання краси бабиного літа.
Можливі заголовки: „Осінній день‖, „Бабине літо‖.
Автор використав такі художні засоби: епітети – ясний,
сонячний (день), тихий (вечір); порівняння – синіло, як літом;
лист зеленів, як влітку; метафори – суша стояла; сонце
сходило, припікало; вітер ворушився; миготіло марево. Вони
увиразнюють текст, допомагають розкрити тему і головну думку.
Називаючи прислівники, учні вказують, що вони означають
місце дії (надворі), спосіб дії (низько, добре, ледве), час дії
(літом, влітку). Крім того, прислівники низько, добре –
метафори, влітку – порівняння. У реченнях прислівники
виконують роль обставини.
Учні перечитують текст, оминаючи прислівники, і роблять
висновок, що без прислівників текст може існувати, але він
збідниться: не буде конкретної вказівки на те, де, коли і як
відбуваються події.)
2. Гра „Одним словом‖.
Біля дошки – представники від команд. Вони самі відгадують
або їм допомагає команда, слова записуються на дошці.
Кожна команда повинна передати одним словомприслівником
кожне
з
чотирьох
словосполучень.
Словосполучення читається один раз. За кожну правильну
відповідь дається „осінній жовтий листок‖, який виготовили
гуртківці. У кого більше назбирається листя, ті й виграли.
„Лелекам”
1. З почуттям подяки, з готовністю віддячити за послугу. (Вдячно.)
2. Ручним способом, без використання механізмів. (Вручну.)
3. Догори обличчям. (Горілиць.)
4. Охоче, із задоволенням і любов’ю до якого-небудь заняття.
(Залюбки.)
„Журавлям”
1. Зігнувши ноги в колінах і тримаючись на пальцях.
(Навпочіпки.)
2. Завзято, непохитно у здійсненні своєї мети. (Наполегливо.)
3. Без бажання, мляво, повільно. (Нехотя.)
4. У гніві, дуже розсердившись. (Спересердя.)
„Лебедям”
1. Піднявшись на кінчики пальців ніг. (Навшпиньки.)
2. Дійсно, відповідно до фактів. (Фактично.)
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3. Не шкодуючи ділитись чим-небудь, охоче витрачаючи щось.
(Щедро.)
4. Услід за тим, що віддаляється. (Навздогін.)
Представники від команд називають спосіб творення
написаних прислівників.
„Лелеки”
„Журавлі”
„Лебеді”
1. Вдячно –
1. Навпочіпки –
1. Навшпиньки –
префіксально –
суфіксально –
суфіксально –
суфіксальний.
префіксальний.
префіксальний.
2. Вручну –
2. Наполегливо –
2. Фактично –
префіксально –
суфіксальний.
суфіксальний.
суфіксальний.
3. Горілиць –
3. Нехотя –
3. Щедро –
складання
суфіксально–
суфіксальний.
основ.
префіксальний.
4. Залюбки –
4. Спересердя –
4. Навздогін –
префіксально –
суфіксально –
префіксальний.
суфіксальний.
префіксальний.
- Які ще способи творення ви знаєте?
3. Відгадай ребус.
А) На дошці – ребус, у кожного на парті – теж. Запише
слова у клітинки той, хто першим відгадає.
1.
С
1. Дати (усно) визначення синонімів.
2. Вписати у порожні клітинки
2.
И
3.

Н

4.

О

5.

Н

6.

І
7.

М

Синоніми – відгадки:
1) часом,
2) абияк,
3) конче,
4) додолу,

синоніми до поданих слів:
1) інколи,
2) як-небудь,
3) неодмінно,
4) вниз,
5) голосно,
6) повік,
7) ввічливо.

5) гучно,
6) навіки,
7) чемно.

Б) Скласти з одним із прислівників речення про осінь і
записати, зробити синтаксичний розбір.
(Виходять представники від команд і записують речення.)
– Яким членом речення є прислівник?
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В) Назвати прислівники, від яких можна утворити ступені
порівняння.
– Яка команда готова відповісти?
№5 гучно

гучніше
ще гучніше
щонайгучніше

№7 чемно

чемніше
ще чемніше
найчемніше

4. Творче завдання.
Варіант – I
„Позмагайся з поетом‖.

Варіант – II
„Мої перші поезії‖.
(Учні зачитують власні поезії.)

„Позмагайся з поетом‖.
На дошці записано перший рядок поезії та останнє слово
кожного наступного рядка. Учні мають довершити вірш.
Проходить осінь, усмішка землиста,
......................................................води.
...................................................листям
......................................................сади.
Проходить осінь, усмішка землиста,
Як зляканий звірок під краплями холодної води.
І вітер дме навкруг змарнілим брудним листям,
І покриває всі спустошені сади.
V. Підведення підсумків уроку.
(Спочатку – учителем, потім – членами журі.)
VI. Завдання додому.
Скласти невеличку казку або кілька загадок про осінь,
підготуватись до контрольної роботи.
- Думаю, що в кінці уроку ми можемо сказати: „Прощавай,
красуне осінь, ми відлітаємо у теплі краї.‖
Додаткові завдання.
I. Загадки.
Ведучий пише на дошці прислівники, які становлять
„кістяк‖ загадок, пропонуючи пригадати і відгадати ці загадки.
Виграє той, хто виконав це завдання безпомилково і на вимогу
ведучого пояснив правопис прислівників.
1. Звечора..., вранці....
2. Вранці...., опівдні...., а ввечері...
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3....догори...?
4. Взимку...., а літом....
5. Вдень...., а вночі....
6.... вранці, удень..., а ввечері...?
7.... легко, та далеко...?
8. Вдень..., а вночі....
9.... багато, а нема куди....
10.... найшвидше?
Відповіді:
Пригадай і відгадай.
1 . Звечора вмирає, вранці оживає. (День).
2. Вранці на сажень, опівдні на п'ядень, а ввечері через усе
поле. (Тінь).
3. Що росте догори коренем? (Бурулька).
4. Взимку горою, а літом водою. (Сніг).
5. Вдень вікно розбивається, а вночі само вставляється.
(Ополонка).
6. Хто вранці ходить на чотирьох, удень на двох, а ввечері
на трьох? (Людина).
7. Що з землі легко піднімеш, та далеко не кинеш? (Пір'їну).
8. Вдень з ногами, а вночі без ніг. (Чоботи).
9. Дірок багато, а нема куди вилізти. (Ятір, верша).
10. Що в світі найшвидше? (Думка).
II. Вікторина
І. Завдання для вікторини.
1. Більш-менш, туди-сюди, взад-вперед, тут-там.
2. Часто-густо, неждано-негадано, тишком-нишком.
3. Голіруч, праворуч, ліворуч, горілиць/босоніж, сторчголов.
4. На чолі.
5. Віч-на-віч, де-не-де, коли-не-коли, пліч-о-пліч, як-не-як; день
у день, рік у рік, раз у раз, сам на сам, час від часу.
ІІ. Завдання для вікторини.
1. Пригадайте синонім прислівника вслід, який має чотири
префікси.
2. Вкажіть синонім прислівника насильно, до складу якого
входять два синонімічних, кореня.
3. Поясніть, як і чому змінюються суфікси прислівників навколішки,
навшпиньки і накарячки.
Відповідь.
1. На/в/з/до/гін.
2. Силоміць.
3. У сполученні з дієсловом стоять в цих прислівниках
суфікс -й замінюється суфіксом -ах.
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Сучасний урок будується на засадах розвиваючого
навчання, що сприяє розвитку в учнів мисленнєвих операцій,
умінь
аналізу,
синтезу,
порівняння,
узагальнення,
систематизації, класифікації, визначення причинно-наслідкових
зв’язків та залежностей фактів і явищ, а також їх логічного
структурування, використання елементів дослідження, пошуку,
визначення головного і другорядного.
Крім того, на уроках має бути створена така психологічна
атмосфера між учителем і учнями, яка сприятиме інтересу до
навчання, викликатиме готовність до сприймання й засвоєння
предмета. Тобто навчання мови необхідно нині будувати на
гуманістичних засадах. Серед них можна виділити такі:
учень – це особистість, основна фігура у навчальновиховному процесі;
великого значення учитель має надавати розвитку
мотивації, тобто новий матеріал подається лише тоді, коли в
учнів сформується інтерес до його вивчення;
основне завдання словесника – добирати засоби для
реалізації учнем внутрішньої свободи вчитися і виявляти
ініціативу в цьому процесі;
використовувати індивідуальні та групові форми навчання.
Важливу роль відіграє також мовна атмосфера навчального
процесу. Значною мірою її створює й мовний матеріал, який має
бути цікавим, не надто складним для сприйняття, який би
залучав до співпереживання, розкривав виразність та красу
рідної мови, був насичений яскравими граматичними формами й
синтаксичними конструкціями.
Й останнє, на що хотілось би звернути увагу, так це те, що
учитель – це головна фігура сучасного уроку, це приклад для
учнів, зразком для них є правильне мовлення вчителя, яке має
відповідати вимогам сьогодення, бути естетично оформленим.
Обов’язок кожного педагога – дбати про власну культуру
мови, вдосконалювати свою майстерність.
Тож щасти Вам, шановні колеги, у складній справі
виховання національно-мовної особистості школяра!
Литвиненко О.І., Винокуров Є.С.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ
РОСЛИН У ВАЛЬДОРФСЬКИХ І ТРАДИЦІЙНИХ ШКОЛАХ
Нинішній етап розвитку освіти в Україні характеризується
пошуком педагогічних систем, які адекватно відповідали б
потребам демократичного суспільства. Активно аналізується
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кращий досвід української школи, і, водночас, наш погляд, як і
багатьох педагогів світу, спрямовано на Західну Європу [1].
Приваблюють перш за все школи, які мають досвід виховання
духовно вільної особистості, які адаптують до реальних
соціально-економічних умов і національних традицій, вважають
необхідним індивідуальний підхід у навчанні, зацікавлення
природою, врахування вікових особливостей тощо. Зрозуміло,
що механічно перенести на український ґрунт чужу школу
неможливо, потрібен порівняльний аналіз набутків освіти.
В Україні сучасною рисою освіти є наявність потреби у
навчальних закладах, що спрямовані на поліпшення існуючого
суспільного становища. Вони утворюють систему освіти, яка
інтенсивно сприяє вирішенню проблем адаптації молоді у
сучасному світі. Більш поширений напрямок роботи у цій системі
– створення профільних шкіл (ліцеїв, гімназій, колегіумів,
спеціалізованих шкіл тощо) на базі державної програми
Міністерства освіти і науки України. Інший напрямок – створення
шкіл на основі недержавної програми. Одним із зразків такої
школи, що склалася у Західній Європі (у Німеччині), є
Вальдорфська школа. За 80 років існування вальдорфської
педагогіки число Штайнер-шкіл у світі сягає 750 [1].
Досвід Штайнер-шкіл заслуговує на пильну увагу вітчизняної
педагогічної громадськості, тому що це приклад закладів, які
спроможні вирішувати завдання сучасної системи освіти України
– у Вальдорфських школах вчать жити, вчитися у життя,
розуміти, що навчання триває протягом усього життя [2]. Це один
з можливих орієнтирів для вироблення антропоцентриського
підходу до проблем виховання і навчання. Вальдорфською
педагогікою накопичено величезний педагогічний досвід у галузі
гуманізації освіти [3; 4].
Однак, як відмічає „Дайджест педагогічних ідей та
технологій за 2002 рік‖, „...на питання „Чи ми маємо
запроваджувати Вальдорфську школу в Україні?‖ однозначної
відповіді не має. „Це повинен зробити педагогічний колектив, що
знаходиться у пошуках інновацій...‖ [1].
Проте, в Україні Вальдорфські школи засновуються з 1991
року. На цей час вони працюють у Києві (школа і дитячий садок
„Софія‖), Дніпропетровську (класична Вальдорфська школа та
дитячий садок, школа із вальдорфською спрямованістю),
Кривому Рогу (Вальдорфська школа та дитячий садок), Одесі
(Вальдорфська школа для дітей із вадами у розвитку) тощо.
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Тому виникає проблема порівняння і співвідношення змісту
навчання в цих специфічних навчальних закладах і традиційних
школах.
Навчальна програма в Україні складена в умовах, які
провідною методологічною основою побудови навчання
визначали матеріалістичну діалектику. Навчальна програма для
Вальдорфських шкіл розроблена Рудольфом Штайнером на
початку ХХ століття на базі, в першу чергу, ідеалістичної
феноменології [5]. Головні принципи організації навчання та
навчальні предмети подібні, але, наприклад, розклад занять
відрізняється суттєво. У школах державної навчальної програми
викладення різних предметів відбувається одночасно, тоді як у
Вальдорфських школах використовується викладання „епохами‖
– один предмет вивчається протягом 3-4 тижнів 1-2 рази на рік.
Ми проаналізували зміст учбового матеріалу, який
відображає характеристику насінних рослин в курсі біології
названих шкіл з метою виявлення напрямку його відбору та
відповідності загальному завданню навчання.
Поряд із державною програмою об’єктом нашого
дослідження були програми Р. Штайнера в обробці вчителів
Дніпропетровської Вальдорфської школи Тамари Столяренко
(1995) та Надії Марченко (1997) для шостого класу.
За основу порівняння бралася державна програма як більш
теоретично насичена. Матеріал тем „Насінні рослини‖ [10] і
„Рослини‖
(Вальдорфська
програма)
порівнювався
за
змістовними лініями (таблиця 1). Співпадання навчального
матеріалу відмічалося знаком „+‖, якщо зміст матеріалу не
співпадав із державною програмою, позначався „-‖. Кореляція
змістовних ліній відображена у таблиці 1.
Треба зауважити, що перелік навчального матеріалу у
таблиці є лише орієнтовним, не глибинним, і це відповідає меті
порівняння – дослідити закономірності у відмінних навчальних
програмах.
Таблиця 1.
Порівняння елементів державної навчальної програми викладання
теми “Насінні рослини” і теми „Рослини” за програмою
Вальдорфських шкіл
№
Назва
Навчальний матеріал
Кореляція
змістовної
змістовної лінії
змістовних
лінії
ліній
1
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Голонасінні
рослини

Загальна характеристика
Різноманітність
Значення в природі і житті людини

+
+
+
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2

3

4

Насінні
рослини.
Вегетативні
органи

Насінні
рослини.
Генеративні
органи

Основні
функції
рослинного
організму

Загальна характеристика
покритонасінних
Корінь: зовнішня будова
Корінь: внутрішня будова
Пагін: загальна характеристика
Стебло – осьова частина пагона
(зовнішня будова)
Стебло: внутрішня будова
Листок – бічна частина пагону (зовнішня
будова)
Листок: внутрішня будова
Квітка: загальна характеристика
Різноманітність квіток
Суцвіття, типи суцвіть
Запилення, запліднення
(феноменологія процесу)
Запилення, запліднення (анатомія
процесу)
Насіння і плоди: зовнішня будова
Насіння і плоди: внутрішня будова
Життєдіяльність рослин (спостереження)
Життєдіяльність рослин (досвід вчених)
Фотосинтез.
Листок – орган фотосинтезу (власні
досліди)
Листок – орган фотосинтезу (механізм
процесу)
Дихання рослин (власні досліди)
Дихання рослин (механізм процесу)
Водний обмін рослин (власні досліди)
Водний обмін рослин (механізм процесу)
Мінеральне живлення (власні досліди)
Мінеральне живлення (механізм процесу)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Отримані результати оброблені за формулою P = f × 100% /
N, де Р – рівень співпадання програм, f – частота повторень
знаку „+‖, тобто, змісту тем, які були викладені, N – загальна
кількість номерів навчального матеріалу змістовних ліній [6].
Виявлений рівень співпадання навчального матеріалу
програм, який становить приблизно 67%. Решта матеріалу в
державній програмі приходиться на інформацію, що спрямована
на формування нефеноменологічних (не описових) знань. На
думку автора вальдорфської педагогіки навчання дитини у віці
шостого класу повинно бути художнім та спрямованим не на
формування мертвих понять і туманних визначень, а на розвиток
уяви та живих уявлень у свідомості учня [5].
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Таким
чином,
виникає
необхідність
співставлення
теоретичних рівнів вимог до знань, умінь та навичок учнів за
навчальними програмами традиційних та Вальдорфських шкіл.
За сучасними дослідженнями психологів, основні психічні
якості, які відрізняють людину від тварини, це мислення і воля.
На сьогодення існують багато теорій, що пояснюють механізми
цих процесів, тоді як на початку ХХ століття у багатьох гіпотезах
психології панував безлад [7]. Тому для створення життєздатної
системи педагогіко-методичної бази шкільного процесу на основі
багаторічних досліджень Р.Штайнер розробив власне пояснення
процесів мислення і волі, спираючись на які, Вальдорфські
школи змогли поширитися у багатьох країнах світу. „Ви повинні
давати такі поняття, – наставляв Р. Штайнер вчителів, – які за
ходом життя можуть перетворюватися‖ [5]. Перетворилися
відносно сучасної термінології і поняття вальдорфської
педагогіки, але суттєва своєрідність збереглася.
Як відомо, всі процеси відбиття реальності можна поділити
на чуттєві (одержані за допомогою органів чуттів – відчуття,
сприйняття і пам’ять) та нечуттєві (мислення та уява), причому,
останні мають провідну адаптаційну роль у житті людини.
Субстрат, яким користуються процеси мислення і уяви при
виконанні поставлених завдань – образ із минулого досвіду. Між
мисленням та уявою багато спільного (однакові розумові
операції – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо), але в
процесі мислення використовуються комбінації образів, що
базуються на досвіді, тоді як в процесі роботи уяви створюються
елементи, яких людина не отримувала у вигляді чуттєвого
відбиття. В результаті використання мислення створюється
представлення (відтворення у свідомості раніше пережитих
сприйняттів), комбінація яких дає в результаті використання
інтелекту (розумових операцій) судження і поняття, причому цей
процес відбувається несвідомо. Результат роботи уяви –
формування уявлення, створення у свідомості нового, креативна
переробка образів пам’яті, яка можлива лише за рахунок
свідомого тиску волі [8].
Трансформація образів у представлення відбувається за
рахунок абстрагування від предмету чуттєвого або нечуттєвого
відтворення інформації. В результаті утворюється „відбиток‖,
який існує незалежно від „дзеркала‖ та того, хто виконував
процес відбиття – це мертве представлення, а згодом поняття.
Таким чином можна пізнати лише неживу частину природи.
Креативна дія уяви відбувається за рахунок того, що людина
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вживається у предмет (явище), яке вивчає; на якийсь час стає
ним – утворюється живе і повне сил уявлення [5].
На цьому тлі очевидно, чому в навчанні у Вальдорфських
школах у дітей намагаються якомога менше використовувати
несвідому діяльність представлення, мислення, а користуються
засобами, що сприяють вольовому та свідомому створенню
уявлень. На рівні шостого класу це можливе при
безпосередньому вивченні реально існуючих речей, до того ж
тих, які можна сприйняти „власноруч‖, тобто не глибоко
теоретичні представлення вчених про, наприклад, фотосинтез, а
власні спостереження про будову та функції рослини, пояснені
лише з фактів власного спостереження (організованого
вчителем). Крім того, це одна із причин, по якій у Вальдорфських
школах не використовують підручники.
Таким чином, співставлення теоретичного рівня вимог до
знань, умінь та навичок учнів за навчальними програмами
традиційних та Вальдорфських шкіл показує їх конвергенцію та
порушує проблему визначення рівня кореляції.
Для встановлення коефіцієнтів кореляції контролю
навчальних досягнень учнів за основу нами обрані вимоги
системи оцінки за дванадцятибальною шкалою [9]. У
Вальдорфських школах виставлення оцінки відсутнє [5], тому
співставлення було дещо ускладнене.
Очевидно, що контроль в названих школах проводиться за
дещо різними вимогами, що підтверджує порівняння критеріїв
контролю (Таблиця 2). Порівняння положень про критерії
визначення навчальних досягнень поводилося за такою схемою:
- Коефіцієнт кореляції 1 отримували два твердження, якщо
вони були тотожні – пропонуються однакові розумові
операції, (наприклад, „учень називає основні ознаки
голонасінних‖ [10]; „учень описує зовнішній вигляд
голонасінних‖);
- Коефіцієнт кореляції 0,5 отримували твердження, якщо
вони були напівтотожні, тобто від учнів вимагалося
стосовно однакового об’єкта використати дещо різні
знання або вміння, (наприклад, „учень обґрунтовує
значення появи в процесі еволюції квітки і плоду‖ [10];
„учень повинен продемонструвати у власних малюнках
шлях розвитку квіток‖);
- Коефіцієнт кореляції 0 отримують твердження, якщо вони
не збігалися, тобто від учнів вимагалося стосовно
однакового об’єкта використати зовсім різні знання або
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вміння (наприклад, „учень дає визначення поняттю
„фотосинтез‖ [10]; „учень повинен пояснити на основі
власних спостережень причини отриманих результатів у
дослідах із фотосинтезом‖).
Таким чином, порівнювалися не методи контролю, а зміст
навчального матеріалу, що контролюється та співвідношення
вимог до питань на різних рівнях засвоєння матеріалу.
Таблиця 2.
Порівняння параметрів оцінювання учнів профільних і
Вальдорфських шкіл
Рівні
Бали Коефіцієнти
засвоєння
кореляції
Початковий
1
0
(П)
2
0.5
Середній (С)

Достатній (Д)

Високий (В)

3

0.5

4

0.5

5

1

6
7
8
9
10
11
12

0.5
0.5
1
1
1
1
1

В

П

Д

С

А
Б
Аналіз таблиці 2 показав, що кореляція вимог до знань,
умінь та навичок учнів менша на середньому та початковому
рівнях (А) і збільшується у достатньому та високому рівнях
засвоєння матеріалу (Б). Тобто, загальна тенденція полягає у
існуванні приблизно однакових в названих школах вимог до
творчості учнів та явно відмінних на суто репродуктивних рівнях
засвоєння матеріалу.
Тобто, із-за різниці у методах викладання навчального
матеріалу, самому навчальному матеріалі контроль знань, умінь
і навичок у Вальдорфських школах відбувається на описовопродуктивному рівні (формуються уявлення), тоді як контроль у
профільних школах переважно теоретичний продуктивнодослідницький (формуються поняття). Під час профілактичного
опитування у Вальдорфських школах використовуються
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продуктивні питання, відповідь на які можна винайти головним
чином за допомогою спостереження за об’єктом питання, тоді як
у профільних класах традиційних шкіл відповідь на питання
зазвичай можна знайти лише при наявності ґрунтовних знань
про об’єкт, які не можна отримати за допомогою простого
спостереження.
Представлені результати проведеного нами аналізу є
підставою стверджувати, що тема „Рослини‖ у Вальдорфських
школах є пропедевтичною і спрямована на формування вмінь і
навичок спостерігати і робити висновки. У профільних школах
вивчення теми „Насінні рослини‖ спрямоване на формування
теоретичних знань про будову і життєдіяльність рослин.
1. Чи ми маємо запроваджувати вальдорфську школу в Україні? //
Дайджест школа-парк. – 2002. – № 2. – С. 152-156.
2. Іонова О. Зміст вальдорфської освіти – засіб розвитку особистості
учня. // Рідна школа. – 1990. – № 7-8. – С. 37-40.
3. Загвоздкин В. Идея вальдорфской школы // Відкритий урок. – 2001. –
№ 11-12. – С. 22-25.
4. Іонова О. Чорновол-Ткаченко Р. Гуманістична спрямованість
вальдорфської педагогіки // Початкова школа. – 2000. – № 1. – С. 3234.
5. Штайнер Р. Общее учение о человеке как основа педагогики. – М.:
Парсифаль, 1996. – 174 с.
6. Кыверялг А.А. методы исследования в профессиональной
педагогике. – Таллин: Валгус, 1980. – 134с.
7. Заброцький М.М. Вікова психологія. – К.: МАУП, 1995. – 92 с.
8. Немов Р.С. Психология. – М.: Просвещение, 1990, С.158 – 182.
9. Державна національна програма „Освіта‖. Україна ХХІ століття. – К.:
Райдуга, 1994. – С. 12.
10. Програма з біології для загальноосвітніх навчальних закладів (6 клас).
– Міністерство освіти і науки України, 2001. – 20с.

ДЕКАДА ТОЛЕРАНТНОСТІ
Гончаренко Л.А.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ – УМОВА ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
У Національній доктрині розвитку освіти сказано: ―Освіта
має гуманістичний характер і ґрунтується на культурноісторичних цінностях українського народу, його традиціях і
духовності‖[4; 4].
Без сумніву, сучасне українське суспільство має
виховуватися на ідеях гуманізму. Тому недаремно в кінці ХХ
століття звернулися до надбань гуманістичної педагогіки, яка
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спрямована на саморозвиток особистості, врахування її
індивідуальності. Основи її були закладені, ще в античні часи
Платоном та Аристотелем, хоча педагогіка в той час ще не була
самостійною наукою.
Теоретичні та практичні засади гуманістичного виховання і
навчання розглядали у своїх працях педагоги-класики:
Я.Коменський, А.Макаренко, І.Песталоці, В.Сухомлинський,
Л.Толстой, К.Ушинський та багато інших. Отже, мабуть, немає
серед педагогів, як сучасних так і колишніх, людей які б не
спиралися у своїй роботі на засади гуманізму.
Таким чином, без гуманізації освіти неможливо сформувати
особистість, яка б могла гармонійно співіснувати в
полікультурному середовищі, яка б прагнула до самовираження і
самоствердження.
На сучасному етапі розвитку суспільства, в якому живуть
представники різних народностей, релігій, культур, субкультур,
необхідною умовою постають стосунки між людьми. На жаль, не
завжди такі взаємини носять позитивний характер. Причин
негативних стосунків можна назвати багато, але головне
завдання педагогіки не лише їх помічати, а й аналізувати та
вчити запобігати таким проявам.
Питаннями позитивних стосунків у суспільстві на сьогодення
переймається толерантність – один з напрямків гуманістичної
педагогіки. Оскільки цей напрямок відносно новий, то й назва
його трактується в літературі по-різному. Наприклад, Е.Антипова
пропонує розглядати толерантність у соціологічному та
педагогічному сенсах. Перший на її думку – ―це терпиме
ставлення до людей, їхніх думок, культури, вірування,
інакомислення‖; другий – ―це уміння краще розуміти себе й інших
людей, вступати з ними в контакт, взаємодіяти без примусу,
виявляти повагу і довіру‖ [2; 3].
Звичайно толерантність не лише суто педагогічна
проблема, вона як характеристика соціуму невіддільна від усієї
системи його політичних, культурних, моральних, релігійних та
інших цінностей.
На державному рівні повинна забезпечуватися консолідація
суспільства, створюватися умови, які б сприяли гуманним
стосункам. На цьому рівні має усвідомлюватися і те, що у світі, в
якому панує вічний поділ на ―своїх‖ і ―чужих‖, ксенофобія, годі
сподіватися на толерантність.
Важливу роль у взаєморозумінні між людьми відіграють
моральні засади, які сприяють регулюванню взаємин між
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людьми, визначають прагнення ставитися до іншої людини як до
самої себе, незалежно від того, до якої групи, культури, конфесії
вона належить.
Справжні прояви толерантності в суспільстві мають під
собою не лише глибокі моральні підвалини, але й довгий шлях
демократичного розвитку, тривалий цивілізуючий вплив
християнської культури і відповідних норм життя, що закріпилися
в родинному вихованні і в системі освіти.
Отже, ми можемо сподіватися на масові прояви
толерантності в суспільстві лише в результаті одночасного
розвитку всієї системи названих інститутів, і то впродовж кількох
поколінь.
Як вже зазначалося, головною ланкою формування
толерантних стосунків є освіта. Тому вже сьогодні повинна
вестись педагогічна робота з закладання основ толерантності
особистості в процесі виховання підростаючого покоління, бо
гуманна атмосфера завтрашнього суспільства закладається
сьогодні в школі, і толерантний учень сьогодні – гуманне
суспільство завтра [1].
Для того щоб краще зрозуміти спрямованість такої роботи
педагог має звернутися до ―Декларації принципів толерантності‖,
в які міститься ціла стаття під назвою ―Виховання‖, в якій
сказано: ―Стаття 4.1. Виховання є ефективним засобом
запобігання проявам нетерпимості. Виховання в дусі
толерантності починається з прищеплення людям знань про їхні
права та свободи з метою забезпечити їхню реалізацію та
зміцнити прагнення кожного до захисту прав інших. Стаття 4.2.
Виховання в дусі толерантності треба розглядати як невідкладне
завдання...‖ [3, 4].
Працюючи в цьому напрямку з дітьми, вчитель має
ставитися до дитини як до найвищої цінності, визнавати її права
на свободу і щастя, давати їй можливість вільно розвивати і
проявляти свої здібності. І звичайно власним прикладом
демонструвати гуманні стосунки.
Виховання толерантності у дітей можливе лише на основі
комплексної програми, яка базується на всебічному розвитку
їхньої особистості. Першим кроком у цій роботі буде подолання
притаманного дитині когнітивного та емоційного егоцентризму.
Починати цю роботу треба з виховання в дитини здатності
бачити і розуміти відмінності іншої людини від самого себе,
сприймати цю відмінність не як негатив, а як цінність; визнавати
за іншими право бути іншим за мовою, поведінкою, звичками,
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способом життя, вірою тощо: емоційно приймати іншого як
такого і бажати взаємодіяти з ним як таким, не намагаючись
зробити його таким як сам і звичайно не підганяти його до своїх
уявлень про те, яким йому належить бути і як належить йому
поводитися, чинити чи міркувати в певній ситуації.
Практика показує, що дитина легко засвоює теоретичні
знання про терпимість до інших рас, мов, етносів. Діти знають
про скривджених долею і співчувають їм, але це ще не
забезпечує формування толерантності як риси їх особистості.
Найкращим способом у цьому випадку є аналіз практичних
ситуацій шкільного життя, розв’язання певних конкретних
проблем, які зосереджують увагу школярів саме на проблемах
іншої людини і вимагають від дитини толерантності.
Корисним у формуванні толерантності буде застосування
диференційованого навчання, яке передбачає окрім основної
освіти, здобувати дітьми цілу низку бічних, які пов’язані із
здібностями. Інтегроване навчання дає можливість дитині
зрозуміти іншу, неподібну до себе людину, сприяє пізнанню
проблем інших. Отже, це привчає учнів не тільки допомагати
іншим, але й взаємодіяти з ними у щоденних ситуаціях шкільного
життя. [1].
Працюючи з дітьми, вчитель також має звернути їх увагу на
стосунки між людьми у багатокультурному середовищі, вказати
на те, що сучасне суспільство вимагає нових форм
співіснування, які базуються на взаємоповазі, толерантному
ставленні один до одного, солідарності діалозі і взаєморозумінні.
Забезпечення
гуманних
стосунків,
між
народами
передбачено і в ―Декларації принципів толерантності‖, де
сказано: ―Стаття 2.3. В інтересах міжнародної злагоди
принципово важливо, щоб кожна людина, громада та нація
усвідомлювали та поважали багатокультурний характер
людського співтовариства. Без толерантності не може бути миру,
а без миру неможливі розвиток і демократія.‖ [3, 4]. Дана
дефініція допоможе вчителю розкрити дітям питання
ненасильства, міжнародної солідарності, дружби тощо, а також
дасть можливість проаналізувати негативні моменти, які
перешкоджають позитивним стосункам.
Педагогові також варто звернути увагу вихованців на
ситуації, в яких толерантність проявити не можна. Це ситуації
пов’язані з агресією, порушенням закону, тобто все те, що
шкодить суспільству.
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Формуючи гуманістичні стосунки треба враховувати й те, що
розвивати толерантність в особистості можна незалежно від
вікових особливостей, а залежно від бажання і прагнення
людини бути такою.
Роблячи загальний висновок можна сказати, що, виховання
гуманного суспільства в основному залежить від системи освіти,
завдяки якій формується толерантне покоління.
1.
2.

3.
4.

Антипова Е. Полікультура і толерантність у системі освіти //
Психолог. – № 18-19. – С. 2-4.
Андрієвська В.В. Виховання толерантності у дітей як шлях до
гуманізації суспільства // Педагогіка толерантності. – 2002. – №2. –
С. 112-113.
Декларація принципів толерантності // Освіта України. – 2003.–
№83.– С.4.
Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. –
№33. – С.4-6

Одайник С.Ф.
ІДЕЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ШКОЛАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
Вочевидь, це не випадково: коли восени сила Сонця
поступово меншає, натомість дітям має засяяти нове світло –
сонце Знань. Передусім знань про нас – людей: звідки наше
коріння, що втратили і що вберегли. Хто має навчити наших
дітей шукати ті почасти загублені відповіді про своє давнє
коріння, національну культуру, повагу між людьми інших націй і
народів? Скільки б ми не говорили, що значна роль тут належить
сім’ї, батькам, без школи, учителя цього ―предмета життя‖ дітям
не засвоїти. Ми, люди, часто замислюємось над вчинками та
поведінкою інших людей, які нас оточують, щось у них нам
подобається, а щось – ні. Але найголовніше, щоб нам вистачило
терпимості у наших діях та вчинках. Терпимість – якість, що
характеризується намаганням досягти взаємного розуміння
інтересів, переконань, віросповідань, звичок, поведінки людей.
Де б не була людина, куди б не кидала її доля і які б
випробування не готувала, – вона завжди сумує за тією землею,
де побачила світ, зростала, де перебувала під лагідною опікою
батька і матері, де їй холодними осінніми вечорами розповідала
казки бабуся.
Батьківщина – це святе слово. І недарма колись поет писав
про ―солодкий та приємний дим батьківщини‖, а кіномитець
Андрій Тарковський навіть зняв стрічку ―Ностальгія‖, пронизану
тугою за рідним краєм.
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Але бувають на тернистому життєвому шляху дуже складні
повороти, коли доводиться залишати свою оселю, майно і
шукати порятунку для себе і своєї родини в інших країнах. Таких
людей називають біженцями. Часто-густо вони розкидані по
світові, страждають. У складних умовах тимчасових наметових
таборів виростають їх діти.
На Херсонщині з давніх-давен живуть люди різних
національностей. Перші німецькі колонії виникли в кінці ХVІІІ – на
початку ХХ століття, єврейські – в 1807 році, поляки почали
переселятись в наші краї в середині ХІХ століття, греки
з’явились на Херсонщині після 1778 року, шведи – в 1782,
кримські татари – в кінці ХVІІІ століття, а в 1770 в період війни
Росії з Туреччиною в Новоросійську губернію із Молдавії
переселилося декілька сімей ромів (циган) на чолі з отаманами.
У 1989 році після трагічних подій в Узбекистані на
Голопристанщину приїхало 49 сімей турків-месхетинців.
На жаль, представники багатьох національностей протягом
десятиліть вимушені були приховувати свою національність. І
тільки після проголошення незалежності України, всі національні
меншини отримали право на розвиток рідної мови, культури,
свободу віросповідання.
На політичній карті світу з’явилася нова суверенна держава
– Україна. Найвищою соціальною цінністю в Україні визнається:
―Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і
безпека‖[1; 4].
Важливе значення для демократичної держави має те, як
реалізовано в ній право нації на самовизначення, які права
надано корінним народам і національним меншинам. Стаття 11
Конституції України проголошує: ―Держава сприяє консолідації та
розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і
культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та
релігійної самобутності всіх корінних народів і національних
меншин України‖ [1; 5].
На сьогодні в області постійно проводиться робота
спрямована на реалізацію політичних, економічних, соціальних,
культурних прав і свобод усіх громадян незалежно від їхнього
етнічного походження, створюються умови розвитку етнічної,
культурної, мовної та релігійної самобутності національних
меншин, діяльності їхніх громадянських організацій.
Освітяни спрямовують всі зусилля на те аби наша державна
й мови національних меншин розвивалися, збагачуючи культуру
кожного з нас. Адже головне – не навчання за національною
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ознакою, а збереження національних культур тих народів і
народностей, які живуть у містах і селах нашого краю.
На Херсонщині споконвіку складалися міжетнічні стосунки,
які базувалися на толерантних взаєминах. Прикладом цього є те,
що мови національних меншин як предмет вивчають у
Херсонській єврейській школі Хабад (іврит 139 учнів), у
Новоолексіївській
ЗОШ
№1
Генічеського
району
(кримськотатарську 384 учнів) по 30 чоловік сформовані групи з
вивченням польської та німецької мов у Херсонській ЗОШ № 16.
Факультативно вивчають кримськотатарську мову 42 учні
Новотроїцького району, турецько-месхетинську 15 дітей
Каланчацького і 30 Голопристанського районів. Діють 2 недільні
школи: із вивченням шведської мови у Зміївці Бериславського
району та старогрецької мови у Скадовську.
Позитивно
вирішення
питання
про
централізоване
забезпечення
підручниками
дітей,
які
вивчають
кримськотатарську мову і культуру. Радує те, що на виконання
статті 10 Конституції України та Закону ―Про мови‖ проблема
кадрового дефіциту знята як у кількісних, так і у якісних
показниках. Значна заслуга в цьому – спеціалістів РІПО, які
впродовж минулого року організували підвищення кваліфікації
близько 3 тисячам учителів ЗОШ та ПТУ із базових дисциплін.
Спрямування зусиль управлінців-освітян на викладання
кримськотатарської мови дало плідні результати на регіональній
олімпіаді, яка відбулася в Новоолексіївській ЗОШ №1
Генічеського району.
Відзначення
національних
свят
сприяє
розвитку
національних, культурних традицій.
Попереду ще багато ідей щодо задоволення духовних
потреб національних меншин. Нашими планами передбачено
провести моніторинг мовного середовища у закладах освіти
Білозерського,
Великоолександрівського та
Чаплинського
районів щодо відкриття груп із вивчення польської, молдавської,
турко-месхетинської та кримськотатарської мов. До речі,
моніторинг мовного середовища у Новій Каховці уже виявив
широкі перспективи щодо вивчення тут болгарської мови. На
жаль, цей значний пласт нашої культури дещо втрачений... Поки
що непросто зрушити з місця і питання відродження мови та
культури курдів, які проживають у Бериславському та
Білозерському районах.
Сьогодні ми говоримо про толерантність.
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Дійсно всі народи повинні поважати один одного. Кожна
людина має відносити себе до тієї чи іншої групи людей,
близьких і по духу, способу і образу життя. Обмін культурами –
то велика справа, адже і в християнстві і в ісламі є багато
спільних моральних настанов, тільки виконуючи які людина
зможе стати щасливою у цьому житті. І про це теж маємо
подбати ми – освітяни.
Не повинні ті, хто приїхав на нашу землю, просити нас
відкривати факультативи, класи з вивченням національних мов.
Ми маємо дослідити, спрогнозувати цю вкрай важливу нині
педагогічну послугу. Цим ми доведемо, які ми від природи щирі і
відкриті до кожного, хто їде на нашу землю не тільки за для
сонця, фруктів і кавунів, а ще й заради тепла нашої душі, уваги і
поваги до їхньої культури.
Як річки бувають спокійними й бурхливими, теплими і
холодними, так відрізняються народи світу, стікаючись в одну
глибоку річку, кожен приносить досвід і знання, доброту і
мудрість свого народу. І цим дає великій річці силу. Дивлячись в
цю сильну річку, можна приблизно визначити її глибину. Але
національна душа завжди глибше. І зовсім не обов’язково
насильно проникати в цю душу – у кожної нації повинно
залишитись щось своє, святе, рідне – її традиції, мова, культура.
Тільки тоді, коли ми це усвідомимо, можна буде з упевненістю
сказати, що головні уроки ХХ століття людство засвоїло.
1. Конституція України. – К.: Право. – 1996. – 55 с.

Рідкоус О.В.
УПРОВАДЖЕННЯ В ШКОЛІ ПРИНЦИПІВ НЕНАСИЛЬСТВА
Ми всі свідомі того, що впровадження гуманної педагогіки
справа не одного дня. Потрібно, мабуть, чимало часу, щоб нам
зрозуміти сутність педагогіки толерантності.
Час від часу нам нагадують слова із нібито забутого у
стародавніх єгипетських пірамідах папірусу: ―Яка ж погана та
невихована у нас нині молодь‖. Але в кінцевому результаті
історію рухає виховання та навчання тієї самої молоді.
У нашому суспільстві триває демократизація та гуманізація.
Водночас відбуваються зміни в навчально-виховному процесі
(хоча треба відзначити, йдуть вони поки що дуже повільно). На
зміну авторитарній педагогіці йде педагогіка співробітництва,
педагогіка толерантності.
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Ця педагогіка виходить з концепції людини, як вищої
цінності, як мети всього суспільного прогресу, а зовсім не його
засобу.
Ось які ідеї включає така педагогіка:
– орієнтація не на передачу учням тієї чи іншої суми знань,
а на всебічний розвиток особистості;
– відміна системи примусів, заборон, покарань як методів
виховання, відмова від насильства;
– педагог не командує учнями, а співпрацює з ними. Він не
над учнями, а разом з ними. Учні і педагоги – один
колектив;
– чуйність до внутрішнього світу учнів, до сфери його
вподобань та індивідуальних особливостей, нахилів;
– головне, що об’єднує учнів і вчителів під час навчання –
досягнення спільної мети, участь у поліпшенні
оточуючого життя.
У цілому психологічною основою впливу вчителя на учня за
умови співробітництва, толерантності є:
– повага до особистості учня;
– спрямування на спільну діяльність;
– культивування партнерства, професійного і морального
вдосконалення.
Звичайно, щоб практично реалізувати цей вплив, необхідна
наявність педагогічної техніки та переходу взаємин учителів і
учнів від формально-рольової взаємодії до співробітництва.
13 вересня 1999 року на 53 сесії Генеральної Асамблеї ООН
було прийнято Декларацію і програму дій у галузі культури миру.
Культура миру – це перехід від логіки сили, страху до логіки
розуму і любові. Людство переходить від технократичної ери до
одухотвореної цивілізації. Ця Декларація – ще одне свідчення
неухильного піклування про права і свободи людини ООН і всіма
державами –членами цієї авторитетної міжнародної організації:
ООН запропонувала всім державам світу оголосити 2000-2010
рр. десятиріччям культури миру і ненасильства в інтересах дітей
світу.
Мета Декларації:
– сприяти усвідомленню людством ідеї необхідності
захисту миру;
– сприяти діалогу, взаєморозумінню і співдружності людей
в умовах мирного врегулювання конфліктів;
– сприяти ліквідації всіх форм дискримінації і нетерпимості,
які засновані на відмінностях між людьми;
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– надання можливостей урядам країн світу, а також
недержавним організаціям поширювати і зміцнювати
культуру миру в 3 тисячолітті.
Для поширення і виконання програми розроблено Маніфест
2000 р. ось деякі з його основних положень:
– поважати життя кожної особи;
– відкидати насильство;
– уміти слухати і краще розуміти одне одного;
– боронити планету;
– переосмислити поняття солідарності.
Культура миру посідає значне місце в системі шкільної
освіти.
Реальний захист дітей потребує більш глибокого вивчення
та зацікавленості, не дивлячись на визнання Україною конвенцій
ООН та існуючі нормативно-правові документи, які мають
захищати дитину.
На жаль, той стан економічної напруги, що притаманний
нашому суспільству, дуже часто призводить до випадків
насильства. Особливу небезпеку являє собою насильство по
відношенню до дитини, яка не лише не здатна повноцінно
захищатися, але й часто сама змушена переймати насильницькі
способи спілкування та взаємодії.
Жорстоке поводження з дітьми, нехтування їхніми
інтересами не лише спричиняє непоправну школу фізичному
здоров’ю, але й тягне за собою важкі психічні та соціальні
наслідки.
У науці виділяють чотири основні форми жорстокого
поводження з дітьми: фізичне, сексуальне (розбещення),
психічне (емоційне) та нехтування потребами дитини (моральна
жорстокість та соціальна жорстокість).
Нерідко джерелами насильства, моральної жорстокості
виступає сім’я та школа. І це виражається не лише в брутальних
ідеях, але й у глузуванні, невиправданій критиці, образах.
Соціальне насильство виражається в перешкоді отримати освіту,
забороні працювати, займатися улюбленою справою, протидія
дружбі. Численні дослідження доводять ―життєстійкість‖
зазначених проявів.
Джерелом насильства є також трансляція моделей
насильства в засобах масової інформації, що стимулює
відтворення негативних моделей поведінки і реальних умовах
взаємодії дітей з оточуючими. Ще один аспект цієї проблеми
полягає в тому, що підлітки, які зазнали насильства в тій чи іншій
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сфері стають також ―агентами‖ насильства в середовищі своїх
однолітків.
Тому одним із найголовніших завдань школи ми можемо
вважати створення справжнього толерантного середовища.
Ще в 1918 р. П.Блонський сказав, що ―школа – організація
не лише навчання, а й усього життя дитини. У такій школі дитина
передусім не навчається теоретичним знанням, але і вчиться
жити‖.
Значить передусім комфортно в закладі освіти – і душевно, і
фізично має відчувати себе учень, а не лише вчитель чи
директор школи. Ось які правила запропонували Соловейчик
С.Л. та Матвєєв В.Ф. у власній газеті ―Перемена‖. Вони були
названі ―Плакат для вчительської‖:
1.
Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться
ненавидіти.
2.
Якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресії.
3.
Якщо з дитини насміхаються, вона стає замкненою.
4.
Якщо дитина виростає в докорах, вона вчиться з
почуттям вини.
5.
Коли дитина росте в терпимості, вона вчиться
примати інших людей.
6.
Коли дитину підбадьорюють, вона вчиться вірити у
себе.
7.
Коли дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною.
8.
Коли дитина росте у чесності, вона вчиться бути
справедливою.
9.
Коли дитина живе в безпеці, вона вчиться вірити в
людей.
10. Коли дитину підтримують, вона вчиться цінувати
себе.
11. Коли дитина живе в розумінні та дружньому ставленні
до неї, вона вчиться знаходити любов у цьому світі.
Але, мабуть, не завжди потрібно вигадувати щось нове:
технології, терміни. Мабуть, іноді просто варто звернутися до
творчої спадщини великих.
Марк Фабій Квінті ліан (42-118 рр.), який стояв біля витоків
гуманної педагогіки. Його великий твір ―Про виховання оратора‖
насичений цілим феєрверком педагогічних мудростей. Ось деякі
з них:
 ―Доброзичливий наставник спочатку повинен узнати
властивості розуму та характеру свого учня‖
 ―Старанність залежить від доброї волі, на яку не можна
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діяти примусом‖
 ―Розум, якому властива свобода, стає бадьорішим‖
 ―Потрібно заохочувати дитину то проханнями, то
похвалами, приводити її до того, щоб вона втішалася,
коли що-небудь вивчить‖
Не віриться, що ці думки з’явилися на світ ще 20 століть
тому. Виходить, що ще тоді, у сиву давнину були закладені
основи гуманної педагогічної практики.
Певним чином в основи гуманної педагогіки внесли свої ідеї
і наші сучасники В.О.Сухомлинський, Ш.Амонашвілі, М.Щетинін,
Р.Шаталов та інші.
Відомий психотерапевт В.Леві розробив побажання, які
допоможуть і вчителям, і батькам уникнути багатьох проблем у
вихованні дитини.
1. Давайте собі час. Не поводити себе як автомат: спочатку
– орієнтація, а потім реакція. ―Краще нічого не сказати,
ніж сказати нічого‖.
2. Давати час дитині. Приблизно кожна друга дитина з тієї
чи іншої причини не справляється з темпами, яких
вимагають дорослі.
3. Не навіювати негативне. Не акцентувати увагу дитини на
поганих звичках, хворобі, проблемі. Потім дуже важко
звільнити дитину від руйнівного впливу таких
застережень.
4. Навіювати позитивне. Кожна дитина хотіла б знати чи
відчувати, що не дивлячись ні на що, вона гарна дитина.
Приймемо такий закон: кожен день з дитиною починати
радісно, закінчувати миром.
5. Не прищеплювати нереальне. Казки потрібні, і не тільки
дітям, але знання життя ще важливіші. Саме глибокі
песимісти походять від дітей, що виховані надмірно
оптимістично.
6. Будьте впевнені. Приблизно 70% того, що говориться
дитині, і 50% того, що робиться, можна взагалі не
говорити і не робити, бо наша тривожність породжує
надмір у всьому. Дамо собі право на помилку.
7. Давати відпочинок. Уявіть, що з вами буде, коли 37 разів
на добу до вас будуть звертатися у наказовому тоні, 42 –
у напутливому, 50 – у звинувачувальному? У такому разі
діти мають шанси невротиками та психопатами. Тому
дитині потрібен відпочинок від всіляких звертань і своя
частка свободи (порада дресирувальникам собак:
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поступово все менше свистить та командуйте).
8. Приклад під знак питання. Треба бути для дітей
прикладом, давати зразок. Але... головне, треба думати
не стільки про бездоганність зразка, скільки про дух
взаємовідносин.
Якщо тільки вони побудовані на щирості з обох боків,
дитина сама візьме краще.
9. Поважати таємницю. Навіювання потребує деякої
таємничості: складне мистецтво дистанції. У будь-якому
спілкуванні завжди бажано залишати резерв можливого
зближення.
10.Враховувати стан (власний і дитини), а також обставини
ситуації. Чи розуміємо ми, що знання, яке засвоєне без
радощів, не засвоєне?
Великий внесок у педагогіку толерантності зробив видатний
педагог Ш.Амонашвілі. Він узагальнив основні правила гуманної
педагогіки. Ці правила багато в чому допоможуть освітянам у
гуманізації
навчально-виховного
процесу та
організації
співробітництва з учнями. Ось деякі з них.
– Виявляйте живий інтерес до життя дитини, до її радощів,
прагнень, невдач, до її особистих переживань.
– Спілкуйтеся з дитиною як з дорослим, від якого очікують
взаємної довіри, поваги, розуміння.
– Встановлюйте з кожною дитиною особисті, довірливі
взаємини.
– Любіть сміятися разом з дітьми, гратися, веселитися з
ними.
– Свою роздратованість поведінкою дитини виражайте
натяком на те, що ви від неї цього не очікували, що у вас
про неї кращі уявлення.
– Виражайте живий інтерес до захоплень окремих дітей,
беріть участь у них.
– Дивуйтеся, захоплюйтесь, радійте, коли дитина здійснює
гідний вчинок.
– Заохочуйте творчу діяльність дітей.
– Залучайте батьків до шкільного життя, запрошуйте їх
керувати гуртками, влаштовуйте з ними зустрічі дітей.
– Пишіть листи батькам з позитивною оцінкою вчинку
дитини.
– Запрошуйте
дітей
бути
співучасниками
ваших
педагогічних пошуків.
– Заохочуйте дітей ставити запитання, висловлювати
121

ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

власну думку, стверджувати свою позицію, ставтеся до
міркування дітей з повагою.
– Вчіть дітей етично висловлювати та доводити свою
думку.
– Вчіть дітей думати, виявляйте своє позитивне ставлення
до них.
– Розмірковуйте вголос, щоб давати дітям зразки того, як
думати.
– Не ставте одну дитину, як приклад, іншій ні в навчанні, ні
в поведінці.
– Допомагайте дитині перевершити себе.
– Помічайте та радійте, коли дитина досягла успіху.
– Проявляйте інтерес до того, чи сподобався дітям урок,
прислухайтесь до їх побажань.
– Висловлюйте дітям свою подяку за допомогу та участь у
проведенні цікавого уроку.
– Виявляйте своє оптимістичне ставлення до можливостей
дитини, особливо, якщо її спіткала невдача.
– Оцінюючи роботу дитини, більше спирайтеся на
позитивне, досягнуте; помилки та невдачі розглядайте на
фоні досягнутого.
– Прагніть до оволодіння майстерним виконанням
педагогічних процесів.
Протягом усього життя Амонашвілі вивчав досвід багатьох
учителів, що і дозволило йому узагальнити основи гуманної
толерантної педагогіки:
Закони вчителя:
–
Любити дитину
–
Розуміти дитину
–
Оптимістично до неї ставитися
Керівні принципи вчителя:
–
Олюднення середовища біля дитини
–
Повага особистості дитини
–
Терпіння в ставленні до дитини
Заповіді вчителю:
–
Вірити в пізнавальну безмежність дитини
–
Вірити у свої педагогічні здібності
–
Вірити в силу гуманного підходу до дитини
Опора в дитині
–
Бажання до розвитку
–
Бажання до дорослості
–
Бажання до свободи
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Особисті якості вчителя
–
Доброта
–
Відвертість та щирість
–
Відданість
Закінчити мені хочеться побажанням до вчителів, які дає ця
світла, гуманна та щира Людина.
Побажання 1. Щоб люди про вас, у першу чергу, батьки,
колеги могли із захопленням говорити: ―О, це людина!‖
Побажання 2. Щоб девізом вашого творчого розвитку стала
думка: ―Коли ми вчимо, ми самі вчимося‖
Побажання 3. Щоб у педагогічному процесі, в спілкуванні з
дітьми з вами постійно була настанова давніх мудреців: ―Людині
властиво помилятися‖
Хочеться додати, що педагог не має права бути байдужим.
Хоча байдужість – всеохоплююча хвороба сучасного
суспільства. ―Не так страшні вбивці, як байдужі люди‖, – кажуть у
народі. Байдужість клітинка за клітинкою вражає окрему людину і
швидко розповсюджується на всіх. І для того, щоб зупинити цю
жахливу епідемію, кожна людина має зробити все можливе для
того, щоб знайти вакцину проти байдужості. Тільки тоді з’явиться
реальний шанс позбутися насилля, страху та створити
толерантний світ, де за словами В.О.Сухомлинського, ―серце
віддано дітям‖, бо світом має правити любов.
Слободенюк Л.І.
ПРОБЛЕМИ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ОСОБИСТІСНО
ОРІЄНТОВАНІЙ ОСВІТІ
У нашому мінливому світі з його повсякденними
негараздами, проблемами, агресивними стосунками повинні,
нарешті, відбутися зміни на краще. Конфронтація, відчуженість,
протистояння мають поступитися місцем толерантному
ставленню людей один до одного. Одне із провідних місць на
утвердження в суспільстві ідей толерантності, культури, миру,
психологічних знань належить освітнім закладам. Саме школа
має необмежені можливості, щоб з раннього віку знайомити
своїх вихованців із новим стилем життя, сформувати у них нову
свідомість, навчити жити за законами краси людських стосунків,
де головне – довіра, солідарність, злагода. Як це зробити? Як
ідеї толерантності втілити в навчально-виховний процес, як їх
технологізувати?
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Щоб відповісти на ці і аналогічні запитання спочатку
розглянемо саме поняття ―толерантність‖. Воно увійшло у
психологічну
термінологію
порівняно
недавно.
В
енциклопедичних
словниках
частіше
за
все
термін
"толерантність" розглядається як синонім "терпимості" з
посиланням на те, що поняття "толерантність" – похідне від
французького tolerant – терпимий. У словнику сучасної
французької мови пропонується два визначення толерантного
ставлення: 1) відсутність вимог і заборони, коли це можливо,
тобто свобода, що випливає із стриманості; 2) визнання права
іншого чинити і мислити інакше [1].
В.О. Лекторський розуміє толерантність як систему
установок стосовно незалежності й автономності індивіда, його
особистої відповідальності за свої
переконання і вчинки,
неприпустимості силового нав'язування будь-яких ідей, а також
усвідомлення
відносності
багатьох
наших
переконань,
неможливості беззаперечного їх обґрунтування [2].
Розширене визначення толерантності дано у словнику з
етики: "Терпимість – моральна якість, що характеризує
ставлення до інтересів, переконань, вірувань, звичаїв і поведінки
інших людей. Виражається у прагненні досягти взаємного
розуміння й узгодження різнорідних інтересів і точок зору без
застосування тиску, переважно методами роз'яснення і
переконання…" [3; 351].
Д.В.Зінов'єв вводить поняття соціокультурної толерантності,
також визначаючи її через тавтологію толерантність –
терпимість, не виокремлюючи при цьому специфічних ознак
соціокультурної толерантності [4]. Одним з поширених підходів
до вивчення природи толерантності є дослідження причин і
механізмів нетолерантної (інтолерантної) поведінки. До такого
підходу вдався і Д.В.Зінов'єв. Виходячи із змісту толерантності,
він визначив інтолерантність як якість особистості, що
характеризується негативним, ворожим ставленням
до
особливостей культури тієї чи іншої соціальної групи, до інших
соціальних груп у цілому чи до окремих представників цих груп.
Толерантність виражається у двох площинах психічної
активності: в одній – як внутрішня настанова і ставлення
особистості та колективу, в другій – як дія чи здійснювана через
закон і традицію суспільна норма. Як настанова (образ дії
відносно іншого) толерантність повинна мати характер
добровільного індивідуального вибору. Вона не нав'язується, а
набувається через виховання, засвоєння знань та особистий
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життєвий досвід. Як дія толерантність – це активна позиція
самообмеження і навмисного невтручання, що забезпечується
високим рівнем самоконтролю, стриманість, добровільна згода
на взаємну терпимість різних і конфронтуючих суб'єктів.
У психологічній літературі немає одностайності в розумінні
механізмів і сутності толерантності. За твердженнями різних
дослідників, вона може формуватися як настанова, ставлення
або як моральна якість особистості.
Серед особистісних чинників, що сприяють формуванню
толерантності, основними є:
 сприйняття суспільного життя як позитивного цілого,
розуміння
необхідності
іншого,
відмінностей
і
особливостей як моментів цілого;
 відмова від претензій на абсолютну і остаточну істину;
 потреба у самовираженні;
 здатність до відповідальної поведінки;
 відкритість, почуття власної гідності;
 прагнення до компромісу, осмислений скептицизм тощо.
Найбільш оптимальним з точки зору забезпечення
сприятливих умов для успішного навчання і повноцінного
особистісного розвитку учнів є стиль педагогічного спілкування,
який відповідає суб’єкт-суб’єктній стратегії соціальної взаємодії,
передбачає рівноправність психологічних позицій педагога та
учнів, взаємну активність, відкритість, готовність стати на точку
зору партнера, безумовне особистісне прийняття один одного,
зацікавлення та доброзичливе ставлення. Це головні
компоненти особистісно орієнтованого підходу до навчання і
виховання учня, при якому педагог у спілкуванні з дітьми
дотримуються позиції: ― Не поруч і не над, а разом.‖ Його мета –
забезпечити почуття психологічної захищеності, сформувати
довіру дитини до світу, сприяти розвитку індивідуальності
дитини. При цьому враховуються принципи толерантності:
прийняття особистості дитини, враховувати її точку зору і не
ігнорувати її почуття і емоції. Тактика спілкування при цьому –
співробітництво. Позиція педагога – виходити із інтересів дитини
і перспектив її подальшого розвитку. Особистісна позиція
вчителя полягає в людяності, не утилітарності ставлення не
лише до дитини, а й до самого себе як особистості.
Особистісно орієнтовані технології започатковують і
підтримують уявлення учня про себе як особистість. Дитину слід
навчити осмислювати свої стосунки, прогнозувати наслідки
власних вчинків для самої себе та інших людей, узгоджувати цілі
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власної поведінки із засобами їх досягнення.
Здатність відчувати проблеми інших людей у дитини
формуються під впливом значущих дорослих. Якщо батьки,
педагоги,
психологи
постійно
виявляють
співчуття,
співпереживання, прагнення допомогти один одному, то цього
навчаються і діти. Тому в особистісно орієнтованих технологіях
провідне місце відводиться спілкуванню, у якому кожний із його
учасників реалізує свою людяність, індивідуальність і
неповторність.
Особистісно орієнтований стиль спілкування має такі
характеристики: контактність, педагогічний оптимізм, опора на
позитивний потенціал особистості учня і учнівського колективу,
впевнена відкритість, щирість і природність у спілкуванні,
чуйність і емоційне прийняття учнів як партнерів по спілкуванню,
прагнення до взаєморозуміння і співробітництва, глибоке і
адекватне сприйняття і розуміння учнів, його особистісних
проблем.
Особистісно зорієнтоване виховання принципово виключає
ситуації, коли намагання вихованця досягти певних виховних
цілей не помічаються і мають забезпечити розвиток такого рівня
свідомості, який би спонукав до самопізнання і самоактивності з
тим, щоб дитина могла стати творцем власного духовно багатого
життя. Перше безперечне право дитини – висловлювати свої
думки, бажання, мрії. На жаль, в дійсності можна спостерігати
інше – не сприймання думок дитини, а той зневажливе
ставлення до того, що є результатом роздумів, вимог вихованця.
У дітей виникає сумнів щодо нашої щирості, а звідси – підозра,
недовіра, не бажання поділитися наболілим, отримати пораду.
Інколи це призводить до непорозумінь між дітьми та дорослими.
Толерантність – це єдність у різноманітті. Це означає, що
кожен може дотримуватися своїх переконань і визнає таке саме
право за іншим. І чим більше ми будемо впроваджувати у
психологію всіх верств населення толерантні стосунки, тим
більше будемо сприяти розвиткові в суспільстві стосунків
взаємоповаги і допомоги, добра, правди, справедливості,
співчуття, милосердя, любові.
Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість
спілкування та свобода думки, совісті та переконань. Але
справжні прояви толерантності залежать від морального
спрямування, від довгого шляху демократичних перетворень,
впливу життєвих цінностей, відповідних норм життя, що
закріпились в родинному вихованні і в системі освіти.
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Виховання толерантності у дітей можливе на основі
комплексної програми всебічного розвитку їхньої особистості та
триєдиного підходу з боку батьків, дітей та вчителів. Це реальне
навчання толерантності шляхом щоденного вправлення у
розумінні іншої, не подібної до себе людини, перейматися до неї
співчуттям, пізнавати її проблеми і способи дії, привчатись
взаємодіяти в щоденних ситуаціях шкільного життя.
Перший заступник Голови Міжнародної Конфедерації
творчих об’єднань учителів, головний редактор журналу
―Педагогіка толерантності‖ Я.А.Береговий писав: ― На зорі
третього тисячоліття нової ери стає все більше зрозумілим: якщо
толерантна педагогіка не подолає, не переможе всі інші, не
стане єдиною, пануючою в усьому світі, якщо людство не
зробить гуманне виховання своєю вірою. То воно не виживе,
загине – знищить само себе‖ [ 5].
Отже, зважаючи на серйозність поставленого питання, ми
можемо сподіватися на масові прояви толерантності в нашому
суспільстві лише в результаті одночасного розвитку всієї
системи названих інституцій, спрямованих на особистісно
зорієнтоване навчання і виховання і то впродовж декількох
поколінь.
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4.
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Тур Р.Й.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ
Життя нашого суспільства за останні роки зазнало значних
змін, які вплинули й на педагогічну практику, поставили перед
школою багато складних питань, пов’язаних із психічним
розвитком дітей.
Тому так важливо створити довірчі, дружні, теплі стосунки як
у дитячо-підлітковому колективі, так і між учнями і педагогами.
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Мікроклімат співдружності сприяє зниженню рівня агресивності,
дратівливості, ворожості, відчуженості. Необхідною умовою
психолого-педагогічного успіху є позитивний образ учителя в
учнів та батьків, єдність слова і справи педагога, ставлення та
вчинки якого діти дуже ретельно аналізують.
Десятки і сотні дитячих очей, як рентгеном, наскрізь
просвічують і виявляють моральний стан особистості педагога,
тому у справжнього вихователя немає іншого виходу, крім
чистоти, щирості та відкритості. В іншому випадку вчитель,
безперечно, втрачає свій вплив на дітей й право бути їх
вихователем. Тому кращим засобом виховання є особистість
самого педагога, його приклад для наслідування.
Учитель сам повинен мати високий рівень внутрішньої
культури, бути неабиякою творчо й гуманістично спрямованою
особистістю. Педагог із високим рівнем вольових рис упевнено
долатиме
повсякденні
труднощі,
утримуючи
авторитет
наставника. Сучасний педагог бачиться як еталон, позитивний
образ, гармонійна людина, консультант і порадник, який може
допомогти становленню особистості учня, сприяє її розвиткові з
урахуванням природних задатків, здібностей та індивідуальних
особливостей дитини. На нашу думку, саме така позиція
педагога-психолога в сьогоднішньому нелегкому житті є
реальним шляхом виходу дітей, і особливо проблемних, зі стану
дезадаптованості та девіантності.
Сьогодні учитель – не лише виконавець певних,
функціонально-рольових обов’язків, але й носій важливих
індивідуально-психологічних рис особистості.
Психічні стани і особливості вчителя, які характеризують
розум, почуття, його волю, можна спостерігати у виразі його
очей, погляді, його динаміці, доцільності поведінки, в
необхідності і переконливості міміки і пантоміміки, в
особливостях лексикону, синтаксису, в інтонаційно-темповій
побудові мовлення, його експресії, у формах звернення, в
ініціативній переконливій і енергійній поведінці в цілому.
Кожна зустріч людей неодмінно починається з ―першого
враження‖. У перші секунди та хвилини ми наповнюємось
величезною кількістю даних, деякі з них сприймаються свідомо,
інші неусвідомлено. Зовнішній вигляд, зачіска, рухи та міміка –
усе це впливає на загальне перше враження, яке ми поступово
можемо і повинні ―рафінувати‖ і, якщо необхідно, переглядати.
Слабкий чи сильний потиск руки діє так само, як і контакт
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поглядів чи його уникнення, екстравагантність чи відсутність
смаку.
Перше й найважливіше правило слухання: не перебивати.
Це правило ми особливо часто застосовуємо у спілкуванні з
дітьми і літніми людьми, якщо хочемо виявити співчуття і повагу.
―З усіх наук, які людина повинна знати, – писав Л. Толстой –
найголовніша – наука про те, як жити, роблячи якнайменше зла і
якнайбільше добра; з усіх мистецтв найголовніше є мистецтво
вміти уникати зла і робити добро з якомога меншою витратою
зусиль‖.
Для того, щоб уникнути негативних явищ у педагогічному
спілкуванні, а також для зростання професіоналізму педагогів у
школах слід організовувати педагогічні тренінги.
Здібність поступово змінювати манеру спілкування
напрацьовується на заняттях саме таких психологічних тренінгів
при програванні різноманітних ситуацій та зміни ігрових ролей.
Тренінг корисний учителям не лише для вміння звернути увагу
на себе, а й виробити позитив до своєї улюбленої діяльності.
Емпатія є невід’ємною складовою успішного педагогічного
спілкування.
Встановлено, що взаємне співчуття може визначати
ефективність спільної праці.
Виявилось, що емпатія є необхідною умовою успіху будьякої психотерапії.
Люди, в чиїй взаємодії має місце емпатія, переймають жести
одне одного, манеру розмовляти, навіть ставлення до деяких
речей.
Провідну роль у здійсненні емпатії відіграє підсвідомість.
Емпатія являє собою відображення світу на емоційному рівні.
Співчуття дає змогу людям знімати напругу і сприяє розв’язанню
важливих проблем.
Таким чином, співчуття дає змогу спостерігати глибинні
переживання іншої людини.
Конфлікти виникають в будь-яких людських взаєминах і
стосунки ―учень-викладач‖ не є винятком. Це цілком нормально і
природно. Педагогу слід непокоїтися не лише в тих випадках,
коли конфлікти виникають, але й тоді, коли їх взагалі нема.
Недоліки, які призводять до конфлікту, можна звести до
семи основних причин:
1. Невміння створювати нормальні умови для навчання.
2. Невміння враховувати в роботі з людьми їхні
індивідуальні особливості.
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3. Нетактовність, а іноді грубість з боку педагога.
4. Неправильна стимуляція заохоченням і покаранням.
5. Недостатня
педагогічна
майстерність
частини
викладачів.
6. Неспроможність опиратися в роботі на неформальні
молодіжні об’єднання.
7. Хибне ставлення до критики.
Критика застосовується з метою виправити недоліки,
допомогти справі. Але недостатній рівень психологічної культури
певної частини викладачів призводить до того, що, критикуючи,
вони без потреби підвищують голос, допускають нетактовність,
грубість, провокують конфлікт.
Педагогічне спілкування завжди було і залишається
творчістю, а вирішення конфліктів – одним з його найбільш
складних і важливих елементів.
Для того, щоб налагодити стосунки, які сприяють
можливості впливу на іншу людину шляхом емпатії, не просто
корисно, але й необхідно виявляти у спілкуванні такі аспекти
взаємин, як позитивне ставлення, повага, щирість, позиція
неоцінювання, безпосередність та конгруентність.
Позитивне ставлення і повага – це прийняття іншої людини
такою, якою вона є.
Позиція неоцінювання виявляється через голос і мову тіла,
а також за допомогою висловлювань, що не виказують ані
схвалення, ані осуду.
Конгруентність
передбачає
те,
що
ви
відкрито
переживатимете і виявлятимете почуття, які у вас виникають.
Під щирістю розуміємо узгодженість ваших коментарів з мовою
тіла, нюансами голосу, усмішкою та іншою невербальною
поведінкою.
Важливим в спілкуванні є такі ―інструменти‖ як голос і
погляд. Доброта, серйозність і трохи гумору – ось найкращий
рецепт для вчительського голосу і погляду.
Також треба враховувати тип темпераменту співрозмовника.
Темперамент – індивідуально-типологічна характеристика
людини, що виявляється у силі, напруженості, швидкості та
зрівноваженості перебігу їхніх психічних процесів.
Так, жвавий тип (сангвінік) має сильний, зрівноважений,
рухливий тип нервової системи. У людини риси жвавого типу
виявляються в енергії та впертості відносно досягнення мети.
Спокійний тип (флегматик) має сильну, зрівноважену,
проте інертну нервову систему. Люди, які належать до цього
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типу, відрізняються передовсім неквапливістю дій.
Нестримний
тип
(холерик)
має
сильну,
але
незрівноважену нервову систему. Для людей нестримного типу
характерна захопленість, з якою вони виконують роботу: вони
працюють натхненно, але часто будь-яка дрібниця може звести
все нанівець, що свідчить про незрівноваженість нервових
процесів із переважанням збудження.
Слабкий тип (меланхолік) вирізняється загальною
слабкістю нервової системи, для характеристики якої такі
властивості, як зрівноваженість і рухливість нервових процесів
не застосовуються. Меланхолік легко підкоряється чужій волі, за
незвичних обставин впадає в паніку, життя видається йому дуже
тяжким. Такі люди намагаються ізолювати себе від життя,
уникають товариства, бояться будь-якої відповідальності.
Слід зазначити, що, починаючи з 40-х рр. ХХ ст.,
збільшується кількість слабких, неврівноважених, інертних типів
нервової системи людини.
Ці риси виявляються у різних людей по-різному: в
нерішучості, сумнівах, побоюванні нового, нав’язливих станах,
неможливості закінчити розпочату роботу тощо.
Виникає запитання: ―У чому причини і звідки витоки цього
явища?‖ – відповідь одностайна: війни ХХ ст., репресії, голод та
інші соціальні негаразди (з погляду психологів – стреси, страх,
тривожність, гальмування емоцій і мислення) призвели до
―розширення кордонів‖ неврівноваженості та інертності людини
взагалі особливо генотипу на нашій території, і передаються
спадково.
Виховання у дитини любові до іншої людини, до колективу,
зрештою до суспільства, неможливе, якщо вона не любить себе.
Одна з найгостріших людських потреб: бути зрозумілим,
прийнятим, визнаним. Кожен із нас бажає, щоб його прийняли у
кожному своєму стані, у кожному своєму прояві, з визнанням усіх
наявних достоїнств і поблажливістю до недоліків. Розуміння має
бути домінантною особистісно зорієнтованого виховання.
Як свідчать психологічні дослідження, глибоко знати і
розуміти ми можемо лише двох-трьох осіб. Більш чи менш
успішно орієнтуватися в поведінці десь близько десяти осіб. А
ось стосовно інших вступають у дію еталонні стереотипи. Тому
педагогу слід розвивати соціальний інтелект – тобто здатність
розуміти стан інших людей і передбачати розвиток різних
соціальних ситуацій. Розуміння педагогам дитини неможливе без
правильної оцінки її емоційних станів. Вправляючись в їхній
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оцінці, педагог має виходити з того, що основним джерелом
інформації про цю сферу людської психіки є експресія –
зовнішнє вираження емоцій і почуттів (міміка і поза, жести і рухи,
інтонація і темп мовлення). Все це несе максимальне
навантаження в процесі спілкування між людьми. Не тільки
міміка та інтонація, а й поза, жести сприяють життєвій оцінці
емоційного стану.
Спостерігаючи за проявами поведінки виховання, педагог в
змозі робити судження й оцінки стосовно його особистості. Але
йому потрібне співчутливе, емпатійне розуміння та готовність
прийняти вихованця повністю, навіть з його недоліками.
Мистецтву душевного контакту неможливо навчитися за
підручником… Але, розкриваючись назустріч учневі і отримуючи
доступ у його внутрішній світ, учитель тим самим розсовує межі і
збагачує змій власного ―Я‖.
Психологічні дослідження свідчать, що любов до себе –
одна з найважливіших базових потреб людини. Щоправда, на
психологічній мові замість ―любові до себе‖ найчастіше
використовуються інші терміни: прийняття себе, позитивна Яконцепція, високий ступінь самоповаги тощо.
Визнання особистості дитини з самого початку її свідомого
життя дуже важливо, однак на це часто-густо звертають
надзвичайно мало уваги. Для повноцінного особистісного
розвитку дитини необхідно надати можливість розгортати свою
самостійність. Шлях любові вихователя до вихованців пролягає
через його справедливість до них. Людину, здатну зрозуміти;
правильно судити про нас, ми називаємо справедливою.
Прийняття вихователем вихованців означає, що він
ставиться до них як до подібних до себе особистостей, у яких він
вірить.
Духовний вакуум став ознакою нашого сьогодення. Діти
ростуть пасивними споживачами суспільних благ. Тож необхідні
нові виховні технології, які б враховували, перш за все, глибинні
психологічні
закономірності
емоційно-чуттєвого
розвитку
особистості. Адже для людини має цінність лише пережите в
почуттях. Лише завдяки цьому вони морально збагачують
особистість, роблять її носієм істини, добра і краси.
Виховання емоцій – це вміння переборювати або
послаблювати негативні емоції, вміння поважати оточуючих і їх
право на власну думку. Потрібно знайти відповідні спонукання,
що ґрунтуються на емоціях, совісті, сорому. Необхідно знайти
позитивні емоції, що виявилися б сильнішими від попередніх,
132

ІННОВАЦІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

негативних.
Усякий справжній учитель – яким би ерудитом він не був і
щоб він не викладав: фізику чи історію, хімію чи малювання, в
першу чергу, – Вихователь. А мистецтво виховання – одне з
найдивніших і найскладніших.
ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ:
- Володіти собою настільки, щоб поважати інших, як самого
себе, і ставитись до них так, як би ми бажали, щоб ставились до
нас, – ось що можна назвати людинолюбством.
- Основні види емоцій, за канонами давньокитайської
медицини, пов’язані з внутрішніми органами, так
Гнів – це функціональні розлади печінки.
Радість – провідник енергії серця.
Печаль – порушення діяльності селезінки.
Смуток – хвороба легень.
Страх – захворювання нирок.
- Гідна людина не та, у якої немає вад, а та, у якої є
достоїнства. Про достоїнства людини судять не лише з гарних
якостей, а й з того, як вона ними послуговується на благо іншим.
- Здавна засуджувалися такі якості як егоїзм, ненависть, зло.
Вони діють, як бумеранг, – хто їх продукує, до того вони і
повертаються. Життя це підтверджує.
- Пам’ятайте: ―Якщо дитину підтримують, вона вчиться
впевненості в собі‖.
- Дітям завжди потрібна ваша пильна увага: умійте слухати
дитину, а не тільки чути, відчуйте контакт очей – дивіться на
дитину з любов’ю і впевненістю.
- Ласкавий дотик – частіше доторкайтеся до дитини, навіть
просто покладіть руку на руку чи на плече.
- Будьте прихильні до дитячих проблем. Згадуйте частіше
себе у її віці. Що почували ви, у чому відчували утруднення?
- Запам’ятайте: як тільки ми відчуваємо гнів під час
суперечки, ми вже сперечаємось не за істину, а за себе.
Пам’ятайте, що все в житті починається з любові!
Психологічна абетка
П’ять секретів встановлення духовних
стосунків між учителем та учнем
1. Спілкуйся якомога більше з дітьми, особливо в позаурочний
час.
2. Пам’ятай: знання стосунків у колективі (лідери, учні з
підвищеним авторитетом та ін.) обов’язково допоможе на
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уроках, особливо в екстремальних ситуаціях.
3. Пізнай у дітях себе колишнього – й учись у дітей! Відчувати
іншу людину, сприймати її такою, якою вона є, зрозуміти її
внутрішній світ, передбачити поведінку. Умій передбачити й
оцінити якусь ситуацію, річ або точку зору учня очима самого
учня.
4. Особливо запам’ятай: духовний контакт – це така сфера, яка
легко руйнується, отож постійно підживлюй її. Дрібниць у
стосунках немає. Інколи дрібниця в твоїх очах виглядатиме
вагомою обставиною в очах учня чи й класу. Найбільше
зміцнення духовних контактів сприяють спільні інтереси та
потреби.
5. Дорожи довірою дітей. Це обов’язковий компонент у
діяльності будь-якої соціальної групи, яке досягається
компетентністю, сумлінністю і чесністю.
Прийоми, які допомагають втілити ідею співпраці,
співтворчості вчителя й учнів на уроці:
1. Залучення учнів до визначення плану вивчення теми
уроку.
2. Активність школяра залежить від умотивованості й
привабливості для нього подальшої навчальної діяльності. Щоб
на уроці виникло співробітництво, діти мають усвідомити й
прийняти мету навчальної діяльності. Тільки за цієї умови
співробітництво набуває особистісного значення.
3. Якщо мета прийнята учнями, маємо подбати про
організацію діалогу. Стимулювання різних форм пізнавальної
активності на уроках і спеціальне формування умінь запитувати і
відповідати поступово готують дітей до навчального діалогу.
В.О. Сухомлинський писав, що гарний вчитель зробить усе, щоб
у школярів на уроці з’являлися запитання – мислення на уроці
починається саме з цієї хвилини.
4. Ефективним способом організації на уроці є створення
ситуації вільного вибору учнями навчального завдання.
5. Цікавою формою стимулювання сильних учнів до
співробітництва можуть бути доручення самостійно добирати
завдання для наступного уроку.
6. Треба допомогтися, щоб спілкування між учителем і
учнями на уроці було особистісно орієнтованим, щоб
вимогливість вчителя поєднувалась з умінням не пропустити
хвилини, коли дитині особливо потрібні увага та допомога.
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Вимоги до роботи вчителя в умовах
гуманізації навчально-виховного процесу
1. Використовуй примус лише тоді, коли всі інші засоби
виявляються марними і особливо турбуйся, щоб твої владні дії
не розцінювалися як посягання на свободу особи, постійно
підвищуй у керівних діях коефіцієнт людяності.
2. Керуйся принципом: ―Якомога більше вимогливості до
людини і якомога більше поваги до неї‖. Знай, що легше
сприймаються вимоги, висловлені у ввічливій формі, вимогипрохання, вимоги-поради.
3. Не забувай: сліпа покара, що не ґрунтується на
особистому переконанні, позбавлена сили. Найголовнішим
засобом людського виховання є переконання, а не переконання
можна впливати тільки переконанням.
4. Будь ворогом принципу керівництва: ―Кого хочу – милую,
кого хочу караю‖.
5.
Безапеляційність – не твій порадник.
Правила для діяльності вчителя в умовах
гуманізації навчально-виховного процесу
1. Улюблений учитель той, що посміхається, наділений
почуттям гумору.
2. Пояснюючи – переконуй, дивись на учнів, не кричи – у
них ще п’ять уроків.
3. Викликаючи почуття страху, ти принижуєш і себе, і
дитину, притуплюєш її інтелект. Подумки полічи до 10, перш ніж
викликати батьків, робити запис у щоденнику чи відсилати учня
до завуча: а чи не розписуєшся ти у власному безсиллі?
4. Змирися з думкою, що багатство вчителя в основному
духовного рівня, а не матеріального.
5. Зрозумій, що учень мовчить не від незнання предмета,
а від страху перед аудиторією (пригадай-но свій перший урок).
6. Ти і твій предмет – не центр Землі, є ще й інші… Не
намагайся перекласти на домашнє завдання те, чого не зробив
сам на уроці.
7. Не стрижи всіх під один гребінь – кожен учень
унікальний.
8. Не будь формалістом – відступай від свого плану, якщо
змінюється ситуація в класі.
9. Не бійся створювати гостру ситуацію на уроці.
10. Реалізація тези ―Легко вивчати цей предмет‖ залежить
тільки від тебе.
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Фокіна Т.Ю.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
У наш час, коли глобальні проблеми, що їх має розв’язувати
людство,
дедалі
загострюються,
а
конфлікти
стають
небезпечними, зростає усвідомлення необхідності співпраці
людських спільнот і привабливість ідей толерантності.
Але
для
широкого
вітчизняного
загалу
поняття
толерантність є, на жаль, поняттям часто-густо незвичайним,
якщо не сказати новим. І для того, щоб піднести громадянську
свідомість, звернути увагу на небезпеку, приховану в
нетерпимості, та протидіяти її проявам, а також сприяти
формуванню психології толерантності та вихованню в її дусі,
ООН
урочисто
проголосила
16
листопада
щорічним
Міжнародним днем толерантності.
Толерантність означає поважання, сприйняття та розуміння
багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження
та самовиявлення людської особистості. [2]
Та, на жаль, не толерантність, а велика нетерпимість, а іноді
і жорстокість частини населення до іншої все частіше дає про
себе знати в суспільному житті. Неабияк це стосується і нашої
багатонаціональної держави з розмаїттям культур і релігій, де
амплітуда політичних протистоянь не зменшується, а загроза
сходженням паростків демократії цілком реальна, якщо брати до
уваги, наприклад, нинішній стан освіти.
Нинішню освіту можна вважати чи не зліпком усіх наших
негараздів, причини яких сягають глибин вітчизняної історії,
передусім, укоріненості на теренах України візантійського
варіанту християнства, на засадах якого багато в чому
вибудовується вітчизняний інститут влади, котрий тяжіє часто136
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густо розв’язувати суспільні проблеми, опираючись не на закони,
а тільки на власні свої воління, інтереси тих чи інших кланів та
олігархів.
Альтернативи толерантності в суспільному житті немає і не
може бути, бо толерантність хоч і не розв’язує всіх проблем, але
дає змогу підходити до їхнього розв’язання в дусі прозорості,
відкритості та, передусім, справедливості. А без цього бажані
зміни в нашому житті просто немислимі. А отже, немислима в
такому разі й зрілість нашого духу, повсюдна укоріненість моралі,
поступ суспільства як такий.
Мета заклику ЮНЕСКО до толерантності – утвердження її
спочатку як внутрішньої установки кожної людини, а потім уже й
соціально-психологічного механізму, який визначає та формує
взаємини між людьми. Нині ці питання набувають свого
конкретного вираження в галузі міжнародного права, правосуддя
та загальних тенденцій розвитку в світі культури. [4]
Однак виховати, зростити толерантну особистість можливо,
насамперед, в освітній системі. Але здійснити це можна лише
змінивши систему стосунків в навчально-виховному процесі,
побудувавши їх на взаємній повазі. Слід всіляко віддалятися від
авторитарної педагогіки, яка далека за своїм змістом від ідей
ненасильництва, педагогічних напрацювань щодо посилення
гуманістичного потенціалу людини, зокрема, наявності в неї
довіри до себе, яка є умовою миролюбності та активного
самовиявлення в світі. Натомість потрібно запровадити ідеї
толерантності в життя, утвердити їх в людській свідомості і
поведінці, а це можливо лише з допомогою педагогіки
толерантності, яка виховує і розвиває такі риси і вміння людини:
– чутливість до змін і сприяння їм;
– критичність мислення і відповідальність вибору;
– потяг до творчості в усьому;
– самостійність у визначенні і вирішенні проблем;
– бачення
себе
як
частини
громади,
країни,
навколишнього світу.
Ідеї толерантності, толерантної педагогіки набувають все
більшого визнання в сучасному світі. Все більше країн активно
впроваджують їх в свою освіту, в суспільне життя, розглядають
їх як один з найдієвіших засобів досягнення взаєморозуміння,
довіри між народами, збереження миру на землі.
Перше десятиріччя третього тисячоліття ООН проголосила
Міжнародним десятиріччям культури миру та ненасильства
(2000 – 2010). В 1999 році на 53 сесії Генеральної асамблеї ООН
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було прийнято Декларацію і програму дій в галузі культури миру.
Ця програма охоплює цінності, підходи та поведінкові
норми, які сприяють розвитку соціальних відносин, що базуються
на
принципах
свободи,
справедливості,
демократії;
толерантності і солідарності; відмови від насильства. Програма
спрямована на
усунення причин насильства шляхом
переговорів. Вона гарантує кожному можливість і повній мірі
користуватися своїми правами.
Оволодіння культурою миру базується на навчанні правам
людини, яке сприяє формуванню почуття самоповаги, поваги до
навколишніх людей, народів іншої національності, раси, віри,
культури.
ООН неодноразово приймала рішення, рекомендації,
зверталася до педагогів усіх країн із закликом зробити школу
центром виховання в дусі ненасильства, миру, взаєморозуміння
між країнами, народами, поважання прав людини і
толерантності.
Роботу, спрямовану на утвердження в суспільстві ідей
толерантності, культури миру, слід починати ще зі школи. Саме
школа має необмежені можливості не лише для того, щоб
познайомити своїх вихованців з новим стилем життя, а й
сформувати в них нову, неконфронтаційну свідомість, навчити
жити за законами краси людських стосунків, де головне – довіра,
солідарність, злагода.
Тож, сучасна транскультурна епоха, що характеризується
глобалізацією проблем взаємозв’язків, потребує нових форм
співіснування.
Агресивність,
конфронтаційність,
відчуженість
мають
поступитися місцем толерантному ставленню людей одне до
одного, взаєморозумінню й довіри. Це сприятиме розв’язанню
найактуальнішого завдання сучасності, від якого залежатиме
подальший поступ людства – переходу від протистояння,
підозри, насильства до злагоди, національної, регіональної та
міжнародної стабільності.[1]
У рухомому, багатокультурному та динамічному світі
комфортно відчуватиме себе той, хто готовий віддавати
перевагу необмеженій багатоманітності. В демократичному
суспільстві людина, яка може робити вільний вибір своєї
діяльності, починає усвідомлювати право іншого громадянина,
іншої людини на таку ж вільну діяльність. Держава в такому
суспільстві постає як спільнота вільних людей, які забезпечують
свою вільну діяльність через повагу, через толерантність до
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інших вільних людей.
Щоб виховати громадян у дусі толерантності і взаємоповаги
потрібно навчитися:
1. Сприймати один одного як особистість.
2. Проявляти благородство у вчинках і намірах.
3. Уміти не лише слухати, а й чути та розуміти.
4. Поважати, цінувати в людині велич думок і дій.
5. Дискутувати та обстоювати свої думки за правилами
етики.
6. З розумінням ставитися до прорахунків інших.
7. Не бути категоричними, виховувати в собі вміння і
готовність йти назустріч. [3]
Таким чином, необхідно добиватись того, щоб усюди – в
сім’ї, у школі, там, де йде обмін ідеями, де ведеться навчання і
спілкування, – терпимість стала нормою поведінки та
взаємоповаги.
1.
2.
3.
4.
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Гончаренко Н.С.
ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ В ПІДЛІТКІВ
МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ
Відомо, що мораль є основою багатого духовного життя
людини. Адже чим вища моральна свідомість людини, тим
повніше й ширше розгортається її активність у створенні
матеріально-технічної бази суспільства в розвитку форм праці й
нових стосунків між людьми.
Видатний вітчизняний педагог В. О. Сухомлинський писав,
що не може бути моралі без елементарної людяності, не можуть
бути доступними високі ідеали безсердечній людині, яка
неспроможна до тонких переживань. Безсердечність породжує
байдужість до людей, байдужість – самолюбство, самолюбство –
жорстокість. Дитинство і юність повинні стати школою доброти,
людяності, чутливості. Лише в цьому випадку в серці людини
буде вся палітра благородних людських почуттів [4; 187].
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Одним із могутніх факторів зміцнення моральних основ
суспільства і утвердження моралі було і є моральне виховання
дітей, підлітків і молоді. Підкреслюючи значення морального
виховання, можна зазначити, що необхідно щоб „уся справа
виховання, освіти і навчання сучасної молоді була вихованням в
ній моралі‖ [1; 3].
Немає у світі нічого складнішого і багатшого людської
особистості. Її всебічний розвиток, моральна досконалість – ціль
виховання. Шлях до досягнення цієї цілі такий же складний, як і
сама людина [3; 5-6].
Більша частина процесу морального виховання дитини,
становлення її поглядів на життя і працю, гартування її волі й
характеру здійснюється в школі. Саме вона покликана виховати
нову людину, в якій гармонійно поєднуватимуться духовне
багатство, моральна чистота і фізична досконалість, бо, як казав
Джон Локк: „...від правильного виховання залежить благоустрій
всього народу‖ [2; 68].
Зазначене вище спрямовувало наші пошуки на виявлення
шляхів підвищення ефективності процесу формування в підлітків
моральних якостей. З цією метою нами була проведена
експериментальна робота, що складалася з комплексу виховних
позаурочних заходів. Серед яких були екскурсії, факультативні й
гурткові заняття та ін.
Слід зазначити, що екскурсія, безсумнівно, ефективна
форма організації діяльності школярів. Тому, в будь-якій школі як
правило існує певний графік проведення екскурсій, як для
молодших, так і для старших учнів. Є такий графік і у
Бериславській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5, якого із
задоволенням дотримуються всі вчителі та учні.
Досвід доводить, що ефективність екскурсії залежить від
ретельної підготовки, до якої ми включали:
 визначення тематики екскурсії, вивчення місцевості,
складання маршруту;
 формулювання мети, добір загальних та індивідуальних
завдань, визначення часу, який відводився на проведення
екскурсії і збір матеріалів для звіту;
 ознайомлення учнів із засобами збору матеріалу,
прийомами
ведення
записів,
замальовок,
основами
фотографування тощо;
 визначення творчих завдань для учнів, складу творчих
груп (групи створювалися з метою дальшого написання творів,
підготовки доповідей, оформлення альбомів, випуску газет,
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складання гербаріїв і колекцій, підготовки роздаткового
матеріалу для уроків, експонатів для шкільних виставок, музеїв
тощо);
 проведення бесід щодо правил поведінки й основ техніки
безпеки.
При організації екскурсій ми виділяли такі етапи:
1) попередня підготовка до екскурсії на уроках, під час якої
учні були ознайомлені з метою екскурсії та отримували конкретні
завдання, що мали бути виконаними в ході екскурсії та після неї;
2) вихід учнів до об’єкта спостереження і виконання
запланованих завдань (збір природних матеріалів, виконання
малюнків, креслень тощо);
3) аналіз
та
систематизація
зібраних
матеріалів
(написання рефератів, творчих робіт, звітів про проведену
екскурсію, оформлення виставок тощо);
4) підбиття підсумків екскурсії, аналіз прорахунків та
недоліків.
Проведені спостереження показують, що діти завжди з
радістю беруть участь в екскурсіях та із задоволенням
виконують поставлені вчителем завдання. У Бериславській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 вдало проводяться також
факультативні заняття та заняття гуртків за інтересами.
Найбільша кількість учнів відвідує факультативні заняття з праці
та малювання, бо на цих заняттях вони мають змогу розкрити
свій творчий потенціал, отримати цікаву інформацію, набути
певних корисних умінь та навичок.
Дані факультативи розвивають у дітях навчальнопізнавальний інтерес, творчі здібності, породжують любов до
прекрасного, формують морально-етичні якості. Досвід показує,
що більшість учнів, які відвідують факультативні заняття,
отримують якісну підготовку. Вони часто посідають перші місця у
конкурсах як місцевого, так і районного значення.
У Бериславській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5
працюють танцювальний гурток, гурток м’якої іграшки,
театральний та шаховий гурток, гурток любителів футболу. У
кожного з них своя мета, свої завдання, свої форми виховної
роботи з учнями. Так, футбольний та танцювальний гуртки
виховують в учнів почуття колективізму, надають можливість
спілкуватися з однолітками та допомагати один одному.
Гурток м’якої іграшки сприяє формуванню таких моральних
якостей, як піклування про молодших та знедолених, доброта та
взаємоповага, бо більшість виробів, які діти роблять власноруч,
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передаються у лікарні або малозабезпеченим дітям та дітямсиротам, в яких немає змоги купувати собі іграшки. Так,
наприклад, до дня Святого Миколая наші школярі подарували
іграшки дітям, які в цей час перебували в лікарні. Всі були
задоволені, бо відомо, що приємно не лише отримувати
подарунки, а й дарувати їх.
Театральний гурток прививає дітям любов до прекрасного,
виховує такі морально-естетичні якості, як доброзичливість,
чуйність, уміння зрозуміти іншого, готовність допомогти у скруті.
Цей гурток створений в школі спеціально для дітей підліткового
віку, але й учні 4 – 5 класів теж із задоволенням виконують деякі
ролі у виставах. Наприклад, у новорічній виставі „Cinderella‖, яка
до того ж відбувалася англійською мовою, учні 5-х класів
виконували ролі гостей на балу в Попелюшки. Традиційно
вистави в цьому гуртку проходять українською, російською або
англійською мовами. Діти із задоволенням приймають в них
участь, що, в свою чергу, виховує в них ще й позитивне
ставлення до вивчення іноземних мов, почуття поваги до людей
іншої національності.
Крім зазначених вище виховних заходів у ході дослідження
нами проводились виховні години, бесіди, дискусії, сімейні свята
та інша робота спрямована на формування в підлітків моральних
якостей.
З метою визначення ефективності проведеної роботи до
початку і після експерименту учням було запропоновано зробити
ранжування моральних якостей за 12-бальною системою. До
списку ранжування були включені такі якості людини:
відповідальність,
гідність,
патріотизм,
працелюбність,
принциповість,
рішучість,
самокритичність,
скромність,
сміливість,
справедливість,
цілеспрямованість,
чесність.
Результати проведеного дослідження наведені в таблиці 1.
Цікавим є те, що після експерименту збільшилася кількість
учнів, які найважливішою якістю в людині вважають
цілеспрямованість і справедливість (показники збільшилися на
6%). На другому місці опинились чесність (показники
збільшились на 19%) та рішучість (показники збільшились на
12,5%). На третьому місці найважливіших для школярів
людських якостей опинились відповідальність (показники
збільшились на 19%), працелюбність, справедливість та
сміливість (показники кожної збільшились на 6%).
На превеликий жаль, такі якості як патріотизм,
працелюбність, скромність та принциповість учні майже не
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вважають для себе важливими. Так, наприклад, в ході
ранжування 69% школярів поставили патріотизм та скромність,
62,5% – працелюбність і 56% – принциповість на одне з останніх
місць. Це свідчить про те, що в підлітків ще не розвинене
почуття любові до вітчизни. Щодо працелюбності, то це
прорахунки як батьків, так і вчителів, які вчасно не розпізнали
ледарські нахили дітей і занадто оберігають своїх чад від праці.
Дані, наведені в таблиці 1 дозволяють зробити певні висновки і
стосовно інших моральних якостей, а також доводять, що
питання формування моральних якостей у дітей підліткового віку
є дуже актуальним і важливим в умовах сьогодення. Тим більше,
що, як вже зазначалося, такі якості як патріотизм,
працелюбність, скромність, принциповість та відповідальність
для сучасних підлітків виявилися, на жаль, не дуже важливими.
Тому вихователі мають здійснювати систематичну виховну
роботу, яка повинна бути спрямована на підвищення
ефективності процесу формування моральних якостей дітей. З
цією метою слід надавати всебічну допомогу учням в організації
життя, праці, громадської діяльності, привчати їх до життя і праці
в колективі, ознайомлювати з основами моралі тощо.
Таблиця 1
Результати експериментальної роботи з формування моральних якостей в учнів

п
і
с
л
я
8
9
9
12
8
12
8
8
12
7
6
10

п
і
с
л
я
1
2
1
1
4
6
5
10
2
5
10
2

д п д
о і о
с
л
я
3 5 11
3 5 11
5 2 8
6 3 4
2 3 12
3 3 10
2 3 9
3 3 6
5 4 8
10 2 9
8 2 5
3 4 12

п
і
с
л
я
11
10
8
9
11
8
11
6
9
9
7
11

д п д
о і о
с
л
я
4 3 2
5 4 2
10 10 2
2 4 9
4 5 1
6 4 2
4 4 3
2 5 12
3 5 1
4 3 1
2 4 1
4 3 1

п
і
с
л
я
2
3
4
6
1
2
2
12
1
1
1
1

д п д
о і о
с
л
я
12 12 8
12 12 7
7 7 6
5 8 10
10 12 7
8 9 7
8 10 7
5 2 7
11 11 9
12 10 11
12 12 6
6 6 7

п
і
с
л
я
10
7
6
11
10
5
6
7
8
12
8
8

чесність

справедливість

сміливість

скромність

самокритичність

рішучість

принциповість

працелюбність

д п д
о і о
с
л
я
6 4 1
1 1 4
4 5 1
3 2 1
5 2 3
1 1 4
1 1 6
1 1 10
7 3 2
3 4 2
11 11 9
5 5 2

цілеспрямованість

д п д
о і о
с
л
я
1 Андрій Р. 5 6 9
2 Віталій К. 8 8 6
3 Волод. П. 3 3 9
4 Денис Б. 7 5 12
5 Ігор Ж.
9 7 8
6 Ірина В. 11 10 12
7 Максим К. 5 7 11
8 Миросл. Я. 4 4 8
9 МихайлоФ 4 7 12
10 Олекс. К. 6 6 5
11 Олексій К. 3 5 4
12 Ольга С. 9 9 10

патріотизм

Кількість балів, поставлена учнями у процесі ранжування
Якості, запропоновані для ранжування
гідність

Ім’я
учня
відповідальність

№

д п д
о і о
с
л
я
7 7 10
10 6 9
11 11 12
11 7 8
6 6 11
5 7 9
12 12 10
11 11 9
6 6 10
8 11 7
7 3 10
11 12 8

п
і
с
л
я
9
11
12
10
9
11
9
9
10
8
9
7
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13
14
15
16

Сергій А.
Юлія З.
Юлія І.
Юлія Ф.

1.

2.
3.
4.

7
6
5
5

7
7
10
10

8
11
11
6

9
11
9
9

4
1
1
1

3
1
1
1

2
5
2
3

2
3
2
3

5
8
8
8

5
6
4
2

9
9
3
7

8
9
3
6

3
7
6
2

4
8
5
4

1
2
7
11

1
2
6
8

10
3
4
4

10
4
7
5

11
10
9
12

11
10
8
12

6
4
12
9

6
5
12
7

12
12
10
10

12
12
11
11

Азбука нравственного воспитания / Под. ред. чл. АПН СССР
И.А.Каирова и канд. пед. наук О.С.Богдановой. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М.: Просвещение, 1975. – 320с.
Золотые россыпи (мысли и афоризмы) / Сост. И. Б. Тумаркин. –
Одесса.: Одесское книжное изд-во, 1959. – 131с.
Сухомлинский В. А. Вижу человека // Литературная газета. – 1967. –
№9. – С.5 – 6.
Сухомлинский В. А. Рождение гражданина. – М.: Молодая гвардия,
1971. – 298с.

Жорова І.Я.
ПРОФЕСІЙНІ ЗДІБНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ТА РОЗВИТКУ В УЧНІВ ПТУ
Тенденції розвитку сучасної професійної освіти обумовлені
соціально-економічними змінами в житті країни. Сьогодні
переважна більшість людей протягом життя часто змінює не
тільки місце роботи, а й спеціальність. Це вимагає професійної
мобільності робітника. Тому крім технологічної підготовки
спеціаліста
важливого
значення
набуває
формування
професійних здібностей та таких якостей особистості як
самостійність, творчий підхід до справи, вміння постійно вчитись
та самовдосконалюватись, комунікабельність, соціальна та
професійна відповідальність тощо.
Практичний та науковий інтерес являє собою проблема
формування професійних здібностей особистості. Існує певна
кількість підходів до вирішення цієї проблеми: дослідження
психологічної структури особистості (методики Айзенка,
Векслера та ін.); вивчення емпіричних уявлень про особистість
спеціаліста самих спеціалістів; функціональна структура
професійної діяльності тощо 1; 3.
Існують певні напрацювання в проблемі виділення переліку
професійних здібностей. Зокрема, Денисенко Л.І. розробила
структурну схему професійних здібностей, яка складається з
таких елементів:
 пізнавальні здібності:
o перцептивні (лінійний окомір, тактильно-кінестетична чутливість);
o атенційні (концентрація уваги та переключення уваги);
o мнемічні (память на кольоровий матеріал, конкретно144
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образний матеріал та схематичний матеріал);
o мислительні (технічне мислення);
 психомоторні здібності (координація рухів, точність диференціювання мязових зусиль при підошовному згинанні стопи) 2.
Ми погоджуємось з Денисенко Л.І. щодо структури
перцептивних та мнемічних здібностей. Атенційні здібності, на
нашу думку, необхідно доповнити таким елементом як стійкість
уваги. Здатність людини до тривалого зосередження на одному
обєкті є невідємною умовою успішного виконання трудових
операцій. В структурі мислительних здібностей ми виділяємо такі
елементи як логічне та творче мислення. Їх формування та
розвиток обумовлює підвищення рівня розумових здібностей
особистості, що важливо в умовах постійного вдосконалення
техніки та технології. До переліку пізнавальних здібностей
включаємо комунікативні здібності, тому що завдяки спілкуванню
збагачується
соціальний
досвід
особистості.
Серед
психомоторних здібностей виділяємо координацію рухів верхніх
кінцівок.
Для розвитку професійних здібностей спеціаліста сфери
обслуговування великого значення мають перцептивні здібності.
Це властивості органів чуття, через які здійснюється сприйняття
предметів та явищ навколишнього середовища. Процес
сприйняття містить цілу систему перцептивних дій (вимірювання,
порівняння, складання, коригування тощо), спрямованих на
формування цілісного образу, бо основу сприйняття складає
робота органів чуття. Розвиток сенсорики є обовязковим
компонентом занять. Ми вважаємо, що для цілеспрямованої дії
на один з видів сприйняття простору – лінійний окомір доцільно
використовувати наступні завдання:
 схематичні зображення окремих предметів або процесів;
 малюнки, на яких різні обєкти зображені в різних масштабах;
 вимірювання на око довжини ліній, відстані між ними,
параметрів фігур;
 практичне відтворення (вирізування, згинання тощо)
предметів заданих розмірів та форми.
Наприклад на заняттях з предмета ―Перукарська справа‖
можна використовувати такі завдання: визначення на
схематичному зображенні голови людини зони чола, скроні та
потилиці, виділення серед запропонованих малюнків симетрично
виконаних стрижок, візуальне вимірювання довжини прядок
волосся тощо.
Розвитку
тактильно-кінестетичної
чутливості
сприяє
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безпосередній контакт із натуральними моделями. Так,
майбутнім кравцям, закрійникам і швачкам під час викладання
предмета
―Матеріалознавство‖
можна
запропонувати
розташувати запропоновані зразки тканин по мірі зростання їх
товщини, шорсткості тощо.
Важливим структурним елементом схеми професійних
здібностей є атенційні здібності, які реалізують функцію уваги.
Залежно від механізмів, що керують спрямованістю людської
психіки, свідомості, розрізняють три види уваги: мимовільну,
довільну та післядовільну 4. Успішне формування вмінь та
навичок трудової діяльності в учнів обумовлюється високим
рівнем розвитку довільної форми уваги, коли вибір обєкта
здійснюється свідомо, передбачено, з певною метою.
Концентрація уваги та її стійкість є головною умовою успішного
протікання всіх процесів пізнання. В навчальній діяльності
розвитку в учнів цих властивостей уваги сприяє робота зі
схематичним матеріалом, а саме складання технологічних,
кінематичних та структурних схем, визначення зайвого елементу
схеми та доповнення відсутнього. Так, наприклад, при
викладанні предмета ―Обладнання швейного виробництва‖
можна використовувати такі завдання як: визначення на
кінематичній схемі кривошипно-шатунного механізму зайвого
елементу; розташування в технологічній послідовності етапів
утворення човникового стібка зображених схематично тощо. Під
час виробничого навчання швачок, кравців або закрійників
можна використовувати завдання з відшукування дефектів
виконання строчок, пошиття виробів; у перукарів завдання
будуть носити характер визначення якості виконання стрижок
або зачісок. Важливою складовою процесу формування
професійних здібностей є переключення уваги, яке розвивається
на заняттях у учнів ПТНЗ шляхом розсортування обєктів за
різними ознаками, порівнянням зображень із незначною кількістю
відмінностей та ін. Наприклад, на заняттях з предмета
―Перукарська справа‖ учням пропонуються картки з зображенням
різних видів зачісок. Необхідно серед них вибрати всі можливі
варіанти виконання стрижки ―Каскад‖. Під час викладання
предмета ―Обладнання швейного виробництва‖ при вивченні
неполадок в роботі швейних машин учням пропонуються зразки
виконання машинних швів, серед яких необхідно обрати тільки
ті, які мають надмірний натяг верхньої нитки тощо.
Основами оволодіння будь-якої професії є розвиток
мнемічних здібностей, які реалізують функцію сприйняття,
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збереження та відтворення інформації. Структура мнемічних
здібностей складається з таких елементів як память на
кольоровий матеріал, память на конкретно-образний матеріал
та схематичний матеріал. Високому рівню розвитку цих
здібностей сприяє впровадження в навчальний процес таких
завдань як опис процесу за схемою, схематичне зображення
описаного процесу, розташування частин цілого в логічній
послідовності, розподіл на групи предметів чи явищ за певною
ознакою та ін. При цьому необхідно зауважити, що вивчення
нових понять супроводжується повторенням вже знайомих. Так,
наприклад, під час викладання предмета ―Перукарська справа‖
учням можна запропонувати завдання такого характеру:
замалюйте схематично технологічну послідовність виконання
стрижки ―Каре‖, розташуйте в технологічній послідовності
схематично зображені етапи виконання зачіски ―Буклі‖ тощо.
Необхідним
елементом
професійної
діяльності
є
мислительні здібності, які реалізують функцію відображення в
свідомості людини предметів і явищ у їх істотних властивостях,
звязках і відношеннях. Вони проявляються в таких розумових
процесах як порівняння, узагальнення, аналіз, визначення
залежності, систематизація тощо. Розвиток різних видів
мислення, а саме логічного та творчого мислення, проводиться
шляхом виконання учнями таких завдань як визначення схожого
та відмінного в поняттях, складання логічної послідовності,
описання роботи обєкта за схемою, виділення в навчальному
тексті головного, робота з творчими завданнями розвязання
яких потребує нестандартних підходів та ін. Наприклад, при
викладанні предмету ―Обладнання швейного виробництва‖
учням можна запропонувати такі завдання: класифікуйте машину
1022М кл. за різними ознаками, визначте схоже та відмінне в
машинах 51 кл. та 51А кл., опишіть роботу механізму
пересування тканини машини 1022М кл. тощо. На заняттях з
виробничого навчання учням пропонуються творчі завдання
щодо підбору моделі одягу або зачіски для клієнта з
урахуванням віку та особливостей фігури клієнта та ін.
Спілкування обумовлює збагачення соціального досвіду
особистості, розвиває пізнавальні здібності, виховує вміння
спілкуватись. В професійному навчанні комунікативні здібності
набувають нового змісту та форм застосування. Учні починають
активно використовувати спілкування як засіб практичної ділової
взаємодії.
У професійному навчанні навички спілкування набувають
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нового значення, вони трансформуються в один із компонентів
професійних здібностей – комунікативні здібності. До
професійно-технічних закладів освіти вступають учні з майже
сформованими навичками спілкування, тому робота викладача
повинна бути в основному спрямована на їх корекцію та
взаємоузгодження. Далі комунікативні вміння відшліфовуються,
досягають більшої досконалості. Формувати комунікативні
здібності слід за допомогою дискусій, які слід використовувати
якомога частіше при вивченні таких навчальних предметів, як
―Спецтехнологія‖,
―Конструювання
одягу‖,
―Художнє
оформлення‖ (обговорення моделей, кольорової гами, фасону,
способів обробки деталей та вузлів тощо). На нашу думку,
значення дискусії у навчальному процесі ПТУ важко
переоцінити.
У підготовці кваліфікованого робітника особливого значення
набуває процес формування та розвитку психомоторних
здібностей, які реалізують функцію особистості свідомо
виконувати певну систему дій з визначеною метою. Як правило,
розвиток координації рухів з метою досягнення високої якості
виконання професійних операцій відбувається на заняттях із
виробничого
навчання.
З
цією
метою
на
заняттях
використовують навчальні тренажери, учням пропонуються
завдання для розвитку швидкості і точності рухових дій. Так,
наприклад,
учням
швейних
спеціальностей
можна
запропонувати паперові листи, на яких необхідно за визначений
час виконати машинні або ручні строчки з заданою
конфігурацією та ін.
Отже, професійні здібності є системним сполученням
пізнавальних та психомоторних здібностей, від яких залежить
успішність
опанування
професією,
бажання
постійно
самовдосконалюватись, комунікабельність тощо. Тому процес їх
формування потребує розгляду в контексті системного підходу.
Використання в навчальному процесі спеціальних завдань, які
спрямовані на розвиток пізнавальних здібностей, проблемних
завдань допомагають більш повно відтворити предметний та
соціальний зміст майбутньої професійної діяльності. Діалогдискусія, який виникає в процесі обговорення проблемних
питань, забезпечує активізацію пізнавальної діяльності, ―вчить"
дитину вчитись, вдосконалює комунікативні навички. Тобто,
спеціально організований процес навчання, обумовлює високий
рівень сформованості професійних здібностей учнів ПТУ.
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Крупецьких В.П.
ПРО НАОЧНІСТЬ У ЛЕКЦІЯХ З ІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН
З усіх видів навчального процесу лекції мають
найважливіше значення. Вони повинні являти собою послідовнопоступове і виразне розгортання навчального матеріалу, досить
зрозумілого для аудиторії і яке глибоко запам’ятовується як у
силу застосування деяких прийомів читання й ілюстрації до
лекції, так і в силу ув'язування їх з минулими прийомами
навчальної роботи з дисципліни. Однак у виданнях, на сторінках
газет висловлювалися різні думки щодо того, якими мають бути
лекційні курси. Одні пропонують різко скоротити лекційні курси і
зосередити увагу лише на основних наукових проблемах, що
викладаються дисциплінами, інші рекомендують читати лише
лекції-консультації, які відповідають на питання, поставлені
самостійно студентами, що працюють. Вносилися також
пропозиції цілком відмовитися від лекцій і зосередити всю увагу
на організації самостійної роботи студентів.
Тому представляється необхідним, насамперед, визначити
своє відношення до цієї форми навчальних занять з інженерних і
профілюючих дисциплін. Це варто зробити ще і тому, що метод
передачі знань студентам, форми цієї передачі залежать
значною мірою від характеру дисципліни, їх предмета і змісту.
Лекція – живе, натхненне слово, будучи випробуваним
методом передачі знань студентам, ведучою ланкою
педагогічного процесу у вузі, має важливе освітнє і виховне
значення, при вивченні інженерних і профілюючих дисциплін.
Лекційні курси, живе слово лектора, який безупинно працює
над удосконалюванням курсів, який веде наукові дослідження і
збагачує ними свої лекції, що уважно стежить за досягненнями
науки і передової практики, – єдине, який може заповнити
прогалини і недоліки підручників, що старіють. Треба в лекційних
курсах викладати не стільки інформацію, що з кожним роком все
розширюється, а ідеї, принципи роботи машин, методи їхнього
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ефективного використання і забезпечення працездатності.
Лекції з спеціальних інженерних профілюючих дисциплін
вищого технічного навчального закладу повинні задовольняти
наступні основні вимоги: а) лекції повинні викладатися на
високому науковому рівні і формувати в студентів наукове
мислення, б) розкривати органічний зв'язок теорії з практикою, в)
викликати в студентів інтерес до самостійної роботи над
додатковою, понад навчальною літературою, у лабораторіях і на
практиці.
Для того, щоб лекції проводилися на досить високому рівні,
необхідно щоб в них викладалися лише принципові положення й
основні питання курсу з достатнім теоретичним обґрунтуванням.
Лекції на старших курсах не повинні дублювати підручник, а
повинні розвивати його наукову основу.
Необхідно правдиво і науково викладати історію якогонебудь питання курсу, не залишаючи без критики помилкових
положень, висловлених діячами минулого часу.
Наприклад, до 1955 р. моральний знос машин багатьма
економістами визнавався за буржуазну категорію, і ця обставина
нанесла чималу шкоду розвитку нашої техніки. Перехід на
виробництво тракторів Т-74 і ДТ-75 замість трактора ДТ-54А
після десятиліття був визнаний технічною помилкою.
Кожен викладач, навіть у таких суто прикладних
дисциплінах, якими є дисципліни інженерної спеціальності,
повинний широко користатися положеннями діалектичного
матеріалізму при викладі основних питань свого курсу. У цьому
випадку пояснення яких-небудь явищ і процесів здобуває ясність
і переконливість. Наприклад, при поясненні картини природного
наростання зносу в сполученнях викладач часто зауважує, що
студенти з зусиллям засвоюють, чому природний знос
сполучення навіть при нормальному відході за механізмом з
часом, якщо не зробити своєчасного ремонту цього механізму,
переростає в аварійний. Це пояснення, однак, відразу здобуває
ясність і переконливість, якщо до обґрунтування справедливості
сказаного залучити закон матеріалістичної діалектики про
перехід кількісних змін у якісні, тобто вказати на те, що в процесі
нормальної роботи сполучення поступове кількісне наростання
зносу до визначеної межі не вносить помітних якісних змін у
роботу сполучення, однак, досягши межі, за якою настають якісні
зміни, знос сполучення переростає з природного в аварійний. І,
якщо в цей час не відремонтувати механізм, настає руйнування
останнього.
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Розвитку наукового мислення студента сприяє такий виклад
лекційного матеріалу, при якому забезпечувалося б розкриття
сутності досліджуваних явищ. Не можна в лекціях обмежуватися
викладом тільки цілком розроблених положень, що не ставлять
перед студентом проблем ще не вирішених. Студент, у
результаті лекції, повинний зрозуміти всю складність явища,
ступінь його вивченості і знати шляхи подальшого розвитку
наших знань по даному питанню. Такий виклад лекції стимулює в
студента творчі шукання, прищеплює здатність до самостійного
мислення. Усяка спеціальна профілююча дисципліна має в
цьому відношенні найбагатший матеріал, якщо лектор веде
відповідну роботу, зв'язану з виробництвом.
Студенти виявляють особливу цікавість до тих лекцій, у яких
теоретичні положення багато ілюструються практичним
вишукуваннями в сучасному виробництві.
Перераховані раніше вимоги до лекцій по спеціальним
профілюючим дисциплінам можуть бути виконані, якщо лекція
відповідним чином організована, особливо останнім часом, коли
загальний рівень підготовки студентів по загальноосвітніх і
інженерних дисциплінах дуже низок. Насамперед, необхідно,
щоб студент був підготовлений до слухання лекції, тобто щоб
ним був пророблений матеріал попередньої лекції. Далі,
необхідно, щоб лекція раціонально ілюструвалася відповідними
записами на дошці, плакатами й іншими наочними приладдя.
Ми часто повторюємо відоме виречення древніх: «Краще
один раз побачити, чим сім разів почути» і дійсно близько 80%
інформації одержуємо візуально. Це особливо важливо при
слабкій загальній підготовці студентів, коли більшість пишуть
лекцію тільки під диктування.
Раціональність ілюстрації лекції по профілюючій дисципліні
інженерної спеціальності, на наш погляд, визначається
наступними розуміннями.
Дошка повинна використовуватися для короткого викладу
пунктів плану лекції, для креслення принципових схем
механізму, устаткування, машини, для виробництва викладень,
для виписування дат, прізвищ учених, а також для виписування
маловідомих термінів, у виняткових випадках для виписування
яких-небудь важливих таблиць, які відсутні в навчальних
посібниках.
Не можна перевантажувати лекцію таблицями, як і не можна
також займатися замальовкою на дошці механізмів, приладів,
машин.
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Якщо за характером питання, яке викладається, на лекції
необхідно освітити особливості пристрою якої-небудь машини,
то цей виклад варто обмежити кресленням на дошці
принципових наукових пояснень цих особливостей. Загалом,
дошка була і залишається основним предметом для ілюстрації
змісту вузівської лекції.
Плакат може ілюструвати лекцію, якщо викладаються
особливості пристрою якого-небудь механізму, устаткування,
машини. При цьому бажано, щоб кожен досліджуваний механізм,
кожна машина були на плакатах представлені у виді креслень і
потім у виді малюнків, що дозволяють студенту одержати
представлення про натуральний вид досліджуваного об'єкта.
Досвід показує, що в цьому випадку студент швидше освоює
конструкцію, переходячи послідовно від схеми до креслення, від
креслення до малюнка і від малюнка до натури. Таким чином,
плакат у виді креслення і малюнка являє собою проміжну ланку
між схемою і натурою. При цьому на лекціях основна увага
приділяється лише схемі, вона викреслюється лектором на
дошці, а студентом – у своєму конспекті, за допомогою ж
плакатів лектор знайомить з деталями конструкції мимохіть. Ні
яких креслень і замальовок студентами з плакатів під час лекції
рекомендувати не слід, також як і не можна рекомендувати
студенту перекреслювати графіки і схеми з плакатів при повній
бездіяльності лектора. Якщо ж ці схеми і графіки характеризують
сутність
питання,
що
викладається,
вони
повинні
викреслюватися лекторами на дошці й одночасно студентом у
конспекті.
Макети і натуральні зразки деталей, механізмів і машин на
лекціях, як правило, не повинні служити ілюстративним
матеріалом. Якщо вони малі за розміром – вони не будуть видні
студенту, якщо ж вони досить великі – їх не можливо пересувати
і тоді вони будуть видні студентам, що сидять у різних місцях з
різних сторін, тобто необхідне представлення про конструкцію
студентами не буде придбано, тому вони не можуть конкурувати
зі схемами на лекції.
Бували випадки, коли лектор по темі «посівні машини»
демонстрував для 100 студентів посівну секцію сівалки. Однак,
такий метод демонстрації натурального об'єкта не досягнув
мети. Більш того, він викликав посмішку не тільки у студентів,
але й майстрів, які пересували цю секцію і викладачів, тому що
переміщення важкого об'єкта не сприяло поліпшенню викладу
лекції, тому що було предметом вивчення в лабораторії.
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Кіно дозволяє зробити екскурсію в будь-яке місце і будьякий час, сидячи в аудиторії. Це могутній засіб для з'ясування
динаміки складних процесів, які протікають миттєво чи дуже
довгий час.
У цьому випадку представляється можливим розтягти
процес, що протікає миттєво чи зжати процес, що протікає дуже
тривалий час. Наприклад, ніякими іншими засобами лектор не в
змозі показати процес зміни структур у матеріалі сталевої деталі
при її загартуванні (миттєвий процес) чи процес утворення
ковкого чавуна при томлінні білого чавуна (довгостроково
протікає процес).
Те ж саме можна сказати про процеси зносу механізмів і тих
вимірів, які вносить цей знос у кінематику і динаміку даних
механізмів.
Озвучений кінофільм уможливлює використання звуку для
показу явища, наприклад, учити визначенню на слух
несправностей у русі.
Показ «під лекцію» про відпрацьовування ґрунту фрагмента
кінофільму з уповільненою швидкістю, дозволяє самим наочним
шляхом показати роботу всіх робочих органів цього знаряддя
(ножа, передплужника, леміша), процес підрізання й обороту
шару. Такий фрагмент показу нічим не замінити, тому що це
дозволяє протягом 2-3 хвилин розкрити як принцип роботи
плуга, так і зміст виконуваної їм операції.
Удало вписується в лекцію фрагмент 10 хвилинного
кінофільму про принципи роботи різних типів двигунів
внутрішнього згоряння, коли їхня робота показана в
уповільненому русі. Підготовка до зберігання тракторів і
сільськогосподарських машин тривалий процес, а за допомогою
10-15 хвилинного фільму можна наочно викласти технологію й
організацію цього процесу.
На жаль, такі фільми або ще не створені, або недоступні
для спеціальних інженерних дисциплін, як вони ймовірно ще не
створені і для інших дисциплін. Тим часом, тільки такі фільми
можуть бути рекомендовані для ілюстрації лекцій. Кінокартини
оглядового характеру з показом процесів, що уловлюються
звичайним
спостереженням
при
їхньому натуральному
протіканні, недоцільно демонструвати на лекціях. Це
недозволенна розкіш, непродуктивне використання лекційних
годин. Такі фільми можна рекомендувати лише для
використання в наукових кружках студентів і взагалі поза сіткою
годин навчального графіка.
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Однак, деякі труднощі одержання потрібних навчальних
фільмів через кінопрокат, необхідність затемнення аудиторії і т.і.
звужують рамки застосування кінофільмів у лекційному процесі в
порівнянні, наприклад, з діафільмами.
Діафільми по сільськогосподарській тематиці можуть бути,
як мінімум двох типів:
а) діафільм, використовуваний у ході лекції, як чисто
допоміжний засіб, що містить окремі записи, формули, малюнки,
діаграми,
б) діафільм, що має самостійне значення. Він може бути
присвячений якому-небудь об'єкту вивчення, одній чи декільком
машинам, технологічному процесу і т.п.
Незамінні діафільми при вивченні досвіду господарств, вони
дозволяють як би розширити стіни аудиторії, показати нові
прийоми роботи, устаткування, технологію.
Звичайно, застосування діафільмів повинне розумно
сполучатися з іншими способами підвищення наочності лекцій і
випливати з переваг і недоліків використання того чи іншого
методу підвищення наочності.
Застосування телевізійної апаратури не виправдало себе
через громіздкість, ненадійності, дорожнечі устаткування.
Використання аудіовізуальних засобів повинне бути
виправдано змістом мови. Не можна перевантажувати лекцію
демонстрацією аудіовізуальних засобів, якими б цікавими і
вражаючими вони не були. У будь-якому виступі головним
завжди залишається мова лектора, тому що він не просто
демонструє засоби наочності, але органічно вплітає їх у мову. Це
особистість і «сховатися» ні за які наочні засоби вона не може.
Якими б простими ні здавалися діаграма чи ілюстрація,
варто завжди пояснити їхній зміст.
Під час демонстрації тих чи інших наочних матеріалів
неможливо втрачати зоровий контакт з аудиторією, звертаючись
до слухачів, а не до схеми. Наочні матеріали варто забрати, як
тільки в них відпала необхідність, інакше вони будуть відволікати
від наступного викладу.
Написане на дошці краще стерти після того, як воно
використано в мові. Не слід роздавати фотографії, ілюстрації чи
предмети студентам. Їх розглядання неминуче відверне
аудиторію від сприйняття мови.
Уміле застосування наочних засобів у лекції по інженернопрофілюючим дисциплінам викликає підвищений інтерес
студентів, сприяючи більш ефективному її викладу.
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Опята Л.І.
ПОКАЗНИКОВІ ТА ЛОГАРИФМІЧНІ РІВНЯННЯ,
ЩО МІСТЯТЬ ПАРАМЕТРИ
Теоретичне вивчення явищ, процесів, застосування
інформаційних технологій приводить до розгляду загальних
випадків існування залежностей між змінними тобто до рівнянь
або нерівностей, що містять параметри.
Мета даної статті поділитися досвідом навчання
розв’язування логарифмічних та показникових рівнянь, що
містять параметри.
Показникова функція описує ряд фізичних, хімічних,
біологічних процесів. Тому так важливо навчити учнів виконувати
відповідні
дослідження.
Елементи
таких
досліджень
зустрічаються при розв’язуванні рівнянь з параметрами.
Типи рівнянь з параметрами:
 розв'язати рівняння для будь-якого значення параметра;
 при яких значеннях параметра рівняння має розв’язки, та
знайти їх;
 при яких значеннях параметра рівняння має вказану
кількість розв'язків;
 при яких значеннях параметра розв'язки рівняння
задовольняють вказаній вимозі [3].
Методи розв'язування:
 графічний;
 аналітичний [3].
Показникові та логарифмічні рівняння, що містять
параметри, доцільно розглянути під час систематизації та
узагальнення знань учнів, пов'язаних з розв’язуванням цих
рівнянь.
Проілюструємо типи показникових та логарифмічних рівнянь
з параметрами на прикладах.
х 1

3 х

в .
Приклад 1. Розв’яжіть рівняння. а
За змістом задачі а>0, b>0.
Якщо а=b=1,, то х – довільне дійсне число.
Якщо а=1 і b  1, то х = 3; при а  1 і b=1 х = -1.
Якщо а  1 і b  1, то (х+1)logaa=(3-x)logab, або
(1+logab)х=3logab-1. (1)
При logab+1=0, або b 

1 , права частина рівняння (1)
a
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дорівнює –4, отже при b 
При b 

1
 1 рівняння розв'язків не має.
a

1
log a b3  1
х
.
a
1  log a b

Приклад 2. При яких значеннях параметра а рівняння

3  4х  2  27  а  а  4х  2 має розв’язки, та знайти їх.
Запишемо

задане

3  4 х2  а  4 х2  а  27,

або

4 х 2

рівняння
а  27

.
3 а

Отримаємо: а  27  0, або 3<a<27.
3 а
x-2
log44 = log4 а  27 , тобто х-2= log4
3 а
а

27
log4
.
3 а
Відповідь: х = 2+ log4

у

вигляді

а  27 , або х = 2+
3 а

а  27
, якщо 3<a<27; на інших
3 а

проміжках рівняння розв'язків немає.
Приклад 3. При яких значеннях параметра а рівняння

16 х  (5  а)  4 х  6  2а  0 має два дійсних різних розв'язки,
та знайти їх.
За умовою маємо показникове рівняння, що зводиться до
квадратного, а таке рівняння має два дійсних різних розв'язки,
якщо D>0.
D=(5-a)2-4(6-2a)>0, отримаємо (а-1)2>0, а  1.
5  а  а  1 або х 5  а  а  1
6 
6х 
2
2
a  1,
 X
6  3  a;
 a  1,

6 X  2;

a  1,
 X
6  2;
a  1,

6 X  3  a.

a  1,

 x  log 6 (3  a );
a  1,

 x  log 6 2;

a  1;
 x  log 6 2;

1  a  3,

 x  log 6 (3  a ).

Відповідь: а Є (-  ;1)  (1;3).
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Приклад 4. Для кожного дійсного значення параметра а
розв’яжіть рівняння:

9

 Х 2

 Х 2

 43

 а  0.
 Х 2

Розв'язання: Виконаємо заміну z= 3
0<z  1, отримаємо систему:
 z 2  4 z  a  0,
(1)

0  z  1.

і враховуючи, що

Отже показникове рівняння, що містить параметр, знову
звелося до квадратного, тобто до дослідження розташування
коренів квадратного тричлена та вершини параболи в системі
координат.
Обчислимо величини, що визначають положення параболи
2
f(z)=z -4z-a відносно осі z та точок 0 і 1. Старший коефіцієнт
дорівнює 1, вершина z0=2; D=4(4+a); f(0)=-a; f(1)= -3-a.
Оскільки вітки параболи напрямлені вверх, абсциса
вершини параболи постійна і більша 1 (z0=2), то система (1) буде
виконуватись за умов
 z0  2,
 D  16  4a,
(2)


 f (1)  3  a  0,
 f (0)  a  0.
Розв’язуючи систему (2) отримаємо -3 

менший корінь z1=2 X 2

Тобто (3

а  0. Знайдемо

4a .

 2  4  a )  ( x  2  log 3 (2  4  a )) 

 (( x  2)   log 3 (2  4  a ))  ( 2  log 3 (2  4  a )).
a  3, х – немає розв’язків;
Відповідь: при 
a  0,

при - 3 

а0

х  {2  log 3 (2  4  a )}.
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Приклад 5. На множині дійсних чисел розв'яжіть рівняння:
ах+а-х=2с. (1)
Розв'язання: За означенням показникової функцій а>0, та а  1.
Область допустимих значень для параметра а – всі додатні
числа, відмінні від 1, для параметра с – множина всіх дійсних
додатних чисел.
х
Помножимо обидві частини рівняння (1) на а >0, тоді
отримаємо

(a 2 X  1  2c  a X )  (a 2 X  2c  a X  1  0).
х

Зробимо заміну а =t, t>0, тоді отримаємо:

t  c  c 2  1,
1

t 2  2ct  1  0,



t2  c  c 2  1, 
t  0

t  0


t  c  c 2  1,
1
t2  c  c 2  1.

Враховуючи заміну для визначення
відповідно сукупність двох рівнянь:

х, отримаємо

 x  log (c  c 2  1),
a

 x  log (c  c  c 2  1),
c 2  1  0,
a
a X  c  c 2  1,


2

 c  c  1  0,
 c 2  1  0,

a X  c  c 2  1


2
c0
c  c  1  0,

c  0

 x  log (c  c 2  1),
a
 x  log (c  c  c 2  1),

a


c  1,

 x  log a (c  c  c 2  1),
 (c  1)(c  1)  0,
 



c  0
c  1,
c  1

c  0



 x  log (c  c 2  1)
a

c  1,

 x  0,
c  1.


Отримана сукупність і буде розв’язком заданого рівняння.
Відповідь: якщо c>1, то x1  log 2 (c  c 2  1);

х2  log 2 (c  c 2  1);
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якщо c=1, то x=0;
якщо c<2, то рівняння розв'язків немає.
Розглянемо приклади логарифмічних рівнянь, що містять
параметри.
Приклад 6. Розв'яжіть рівняння:

log a x 2  2 log a ( x  2)  1. (1)
Розв'язання: Рівняння має зміст при а>0, а  1. Область
визначення рівняння х Є (-2;0)  (0;   ). На цій області
визначення задане рівняння еквівалентно рівнянню.

(2 log a x  2 log a ( x  2)  1) 
1
 (log a x  ( x  2)  )  ( x  ( x  2)  a ).
2
Знову отримали квадратне рівняння, що залежить від
параметра. Рівняння

x  ( x  2)  a еквівалентно сукупності

двох систем.
 2  x  0,

 x( x  2)  a ,

 x  0,
 x( x  2)  a,

розв’язуючи кожну із яких знаходимо х:
 2  x  0,
1)  2  x  0,
 2

 x( x  2)  a
x  2x  a  0
 2  x  0,

 x  1  1  a , при 0<a<1.
 x  1  1  a ,
 

 x  1  1  a ,
 x  1  1  a ,


1  a  0
 x  0,
2)  x  0,
 2


 x( x  2)  a
x  2x  a  0
 x  0,

при a>0.
 x  1  1  a ,
 
 ( x  1  1  a )
 x  1  1  a ,

 a  0
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Відповідь: при 0<a<1 x1=  1  1  а ; х2=  1  1 

а;

При a>1 x=  1  1  а .
значеннях
а
рівняння
log 2ax 4 (2 x  x  3)  2 log 2ax 4 ( x  2 x  1) має один розв'язок?

Приклад

7.

При

яких

2

2

Розв'язання: Запишемо рівносильне рівняння

log 2ах 4 (2 x 2  x  3)  log 2ax 4 ( x 2  2 x  1) .Тепер

перейдемо

до наслідку 2 х  х  3  х  2 х  1. Звідси х1=1, х2=2. Це дає
нам можливість скористатися вже знайомим механізмом
―просіювання‖ коренів.
Область визначення заданого рівняння знайдемо з умови
2

2

2 х 2  х  1  0,
 2
 х  2 х  1  0,

2ax  4  0,
2ax  4  1.

Очевидно, х1 та

х2 задовольняють першим двом
нерівностям системи. Тоді для того щоб рівняння мало один
розв'язок достатньо вимоги





2ах1  4  0,
2ах2  4  0,


2ax1  4  1, або2ax  4  1,
 2ax  4  0,
 2ах  4  0,
 2
 1
2ax2  4  1
2ах1  4  1.
Маємо





2а  4  0,
4а  4  0,


2a  4  1, або4a  4  0,
 4a  4  0,
 2а  4  1,



4a  4  1
2а  4  1.
Розв'язком
першої
3
3

 
 3
  2;     ;1   .
2  2

 4
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Друга система розв'язку не має.
Відповідь.  2  a   3 , або :  3  a  1, або : а   3 .
2
2
4
Приклад 8. Для всіх дійсних значень а розв'язати рівняння

3а  22 log 3  4x  4x 2   a  12 log 7 1  2x 2 .

Розв'язання:
область
визначення
рівняння
знайдемо,
розв’язавши систему
2

 4 х  4 х  0,

2

1  2 x  0.
Звідси  1  x  0. Для знаходження значень х маємо
2

 4 х  4 х 2  1  2 х  1  1
2



log 3  4 x  4 x

2

 0

і

1  2 х 2  1.

і





Відповідно

log 7 1  2 x  0. Таким чином, ліва
2

чистина рівняння не додатна, в той час, як права — невід’ємна.
Значить, для існування коренів необхідно і достатньо, щоб і
права, і ліва частини одночасно приймали нульове значення.
Значить дане рівняння рівносильне системі





2
2

3a  2 log 3  4 x  4 x  0,

2
2

a  1 log 7 1  2 x  0.





2

Оскільки log7(1 – 2x ) < 0, то з другого рівняння системи
отримаємо a= – 1. Підставляючи знайдене значення для а в
перше рівняння, встановлюємо, що х   1 .
2
1
Відповідь: Якщо а = – 1, то х   ; якщо а  - 1, то розв'язків
2
немає.
Зауваження: Ідею розв'язування наведеного прикладу
можна
дещо
узагальнити.
Якщо
задано
рівняння
f ( x)  g ( x), яке треба розв'язати. Нехай під час дослідження
екстремальних властивостей функції

f і g встановлено, що,

наприклад f ( x)  A , g ( x)  A, тобто області значень цих
функцій мають тільки одну спільну точку. Тоді рівняння
рівносильне системі:

 f ( x)  A,

 g ( x)  A.
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Для прикладу 8:А=0.
Приклад 9. Знайдіть всі значення параметра
рівняння

b, при якому

lg 2 x  lg( 2  x)  lg(lg b)  0 має єдиний розв'язок.
Розв’язання. Нехай lg b =a. Тоді
отримаємо
заданому:

рівняння

рівносильне

lg( 2 x (2  x))  lg a.

Перейдемо до рівносильної системи:
2 x ( 2  x )  a ,

 x  2,
 x  0.

Будуємо

графік

функції

y  2 x ( 2  x)

з

областю

визначення x<2 та x  0 (див малюнок). Отриманий графік сім'я
прямих y =a повинна перетинати тільки в одній точці. Така умова
виконується тільки при a>2, тобто lg b  2, b > 100.
Відповідь: b>100.
Приклад 10. Знайти всі значення параметра а при кожному з
яких рівняння lg ax =2 lg(x+3) має два різних дійсних розв'язки?
Знайти ці розв'язки.
Розв'язання. Замінимо рівняння рівносильною системою

ах  ( х  3) 2 ,
 х 2  (6  а ) х  9  0


 х  3  0,
 х  3.
ах  0,

Переформулюємо задачу: при яких значеннях параметра а
квадратне рівняння має два дійсних різних розв'язки, кожний з
яких
більший
за
–3.
Квадратна
парабола

f ( x)  x 2  (6  a) x  9,

направлена

вітками

вгору,

задовольняє ці умови тоді і тільки тоді, коли дискримінант D>0,
вершина параболи х0 >-3 і f(-3)>0. Тому знаходимо розв'язки
системи:
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 D  a 2  12a  0,
a  0,

a6


x



3
,

 0
a  12,  a  12.
2

a  0,

 f (3)  3a  0,
Отже, при а>12 дане рівняння має два різних розв'язки
х1 

а  6  а  12а і
2
2

х2 

а  6  а 2  12а
2
.

а  6  а 2  12а
2
Відповідь: а>12;
.
Зауваження: Задане логарифмічне рівняння за допомогою
заміни звелося до розгляду квадратного рівняння, що містить
параметр, та дослідження розміщення квадратичної функції в
системі координат, залежно від цього параметра та умови
задачі.
Наведені рівняння з параметрами доцільно розглядати на
факультативних заняттях з математики під час підготовки учнів
до вступу до провідних вузів країни.
х2 
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Голобородько Я.Ю.
ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ
НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ
(На матеріалі поезії Тараса Федюка)
Постмодернізм став органічним складником духовної
культури особистості й соціуму початку ХХІ століття. Нині він
виявляє себе не лише у таких сферах, як художня література,
мистецтво, філософія, але й у педагогіці, соціології, політології
та навіть політичному житті. Постмодернізм потребує свого
системного наукового аналізу й розвиненого інструментарію
сприйняття, культури усвідомленої рецепції. Навички такого
аналізу й сприйняття доцільно закладати на уроках, навчальних
заняттях гуманітарного спрямування у старших класах сучасної
школи.
У процесі вивчення культури постмодернізму на уроках
української та зарубіжної літератури варто акцентувати увагу
учнів на тому, що загалом постмодернізм як художньомистецьке, філософське й соціокультурне явище базується на
таких величинах-константах, як гранична концептуальна
ускладненість, цілеспрямована формотворчість та широка
метафоричність (у найширшому сенсі цього поняття). Відповідно,
й сприймати його доцільно крізь призматику цих трьох величин,
трьох ціннісних категорій. Адекватне розуміння постмодернізму
логічно
потребує
й
досить
складного
аналітичного,
інтерпретаційного мислення, навички якого також варто
формувати у нинішніх старшокласників, готуючи їх до зустрічі й
життєвого діалогу із загадковими та не завжди зрозумілими (з
першого погляду) речами, творчими та інтелектуальними
виявами.
Рисами характерної постмодерної свідомості відзначаються
постать і творчість Тараса Федюка – одного з найбільш помітних
поетів в українській літературі межі ХХ – ХХІ століть, передусім
його збірки, що вийшли друком протягом двох останніх років, –
―Золото інків‖ (2001) і ―Таємна ложа‖ (2003).
Під час ознайомлення на уроках української літератури з
творчістю Тараса Федюка варто наголошувати на тому, що
духовний формат збірки ―Золото інків‖ формується з різних і
різноманітних джерел – світоглядних, культурологічних,
художніх, психологічних. Серед передтекстів (текстів-предтеч) –
Біблія, старокиївські твори, Босх (як малярський текст),
Шевченко і Франко як етапні іпостасі української поетичної
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класики,
футуризм
і
Маяковський,
найтиповіший
і
―найзавзятіший‖ постмодерн.
Ознайомлюючи
старшокласників
із
культурою
постмодернізму, доцільно виходити з практики ґрунтової
пропедевтики сприйняття творів, виконаних у цьому річищі.
Починаючи вивчення поезії Тараса Федюка, бажано підкреслити,
що засадничі принципи його художньої манери – це
концептуальність і спонтанність художнього мислення, що збірка
―Золото інків‖ відзначається колоритом парадоксів, контрастів,
натуралістичних деталей та естетських знахідок. Чинником
ліричного сюжету стає ―я‖-підсвідомість творця. Ліричний герой –
це, радше, формальність, данина формальній традиції.
Поетичне ―я‖ у ―Золоті інків‖ є багатовимірною метафорою
(духовною, асоціативною, психологічною) історії свідомої
підсвідомості. Акцентуація робиться на вираженні емоційнообразних
―я‖-відсвітів світу.
У процесі ознайомлення й обміну думками, асоціаціями,
пов’язаними зі збіркою ―Золото інків‖, учителю доречно
проводити тезу, що поет тримається мозаїчного погляду,
мозаїчної інтерпретації буття, яке постає як буття-свідомість.
Саме тому провідне місце у книжці належить натюрмортам буття
духу, який охоплює, виражає, сприймає, узагальнює,
трансформує макросвіт у собі та себе у макросвіті.
На уроці літератури учням важливо повідомити, що
постмодернізму притаманна поліінтонаційність – це його
атрибутивна риса, яка властива й збірці ―Золото інків‖. Тарас
Федюк тонко відчуває іронічність світу, штучність норм або того,
що вважається нормами. Його стилю властиве пророцтво. Він
інколи не пише, а формулює, і тоді поезія постає як мистецтво
формулювання в мікрообразах і образних величинах. У Тараса
Федюка є безсумнівний нахил до афористичного мислення, й він
часто вдається до афористичності.
В його поезіях чимало філософем. До того ж із
різноманітним мелодійним малюнком – від тривожно пафосного
до неприховано глузливого: ―Дорога, наче цвях іржавий // З усім
відомої руки‖, ―Епоха хрипу, // а не слів...‖ (―Посеред ночі
уночі...‖), ―Ненависть, яка – не зі зла, // а з любови‖, ―Ці люде –
вони не від Бога – // від Босха‖ (―Мойсей), ―Власне, історія –
вмочення корогов // В кров посполитих // на землях від смерті //
пропащих‖ (―Вийти – ходити. Ввійти – і ходити знов...‖), ―Минуле –
туман над рікою на імення Лета‖ (―Життя, що було, не зректися:
його не було...‖), ―Ну і наше щире хобі – // На усій лихій біді – //
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Воля в полі. Куля в лобі. // І віночок на воді‖ (―Український
пленер‖). Буття-свідомість знаходить своє вираження у
стилістиці філософського мелосу.
Розглядаючи художні особливості збірки ―Золото інків‖,
варто підкреслювати, що їй притаманні експресивність духовного
максималізму, підкреслена заниженість інтонацій та лексичного
ряду, патетичність душевних виявів, суперечлива наснаженість
почуттів, викінчена двозначність фраз, натуралістичність
достовірних та умовивідних фактів та їхньої інтерпретації,
аналітичність образних формул, беззастережність емоційної
відвертості, бароковість образів, ностальгійність інтимних
почуттів-поривань, імажизм художньої фантазії, елегійність
постмодерного мислення.
Доцільно також зосередити увагу учнів-старшокласників на
тому, що у книжці Тараса Федюка домінують образ-імпульс та
імпульсивний ритм. Стиль ―Золота інків‖ – це як довготривала
енергетична ін’єкція, це як наркослово, що буйно тече по жилах
художньої свідомості. Образи оригінально примхливі, як порухи
естета-диригента. Домінують мікросюжети невимушених, часто
епатуючих асоціацій та рельєфно невідомої підсвідомості.
Асоціативна інтелектуальність, притаманна поезіям збірки,
стирає межі між асоціативністю та інтелектуальністю.
Аналізуючи мову книжки, доречно зупинитись на її лексикостилістичній різноманітності. Мова ―Золота інків‖ елегійна й
ностальгійна, як у романтиків, безжальна, як вирок і присуд,
ритмізована а ля ―драбинка‖, як у кубофутуристів, аналітична й
абстрагована, немов запозичена з наукових праць, пафосна, як в
експресіоністів. Мовний світ збірки асоціюється зі стихією, що
динамічно й гостросюжетно розгортається на сторінках
психологічних фабул і лірико-бунтівних колізій.
Аналізуючи разом із учнями тексти ―Золота інків‖, є усі
підстави дійти висновку, що поезія Тараса Федюка – це
експеримент не лише зі словом як ―будівельним матеріалом‖,
але й зі словом у собі, врешті з собою як із творцем. ―Золото
інків‖ – це експериментальна версія особистого й особистісного
―я‖-буття художника, такого ―я‖-буття, що стає шляхом до
новітньої якості духовно-творчої свободи.
Виділяючи постмодерні риси ―Золота інків‖, важливо
закцентувати увагу учнів на тому, що у збірці відчувається
концептуальна примхливість практично в усьому – в природі
образного погляду, стильовому дизайні, контурах мистецького
самовиявлення. ―Золото інків‖ вирізняється розвиненою
166

НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ

культурою
епатажності,
синтезуванням
різнорідних,
різновимірних речей та якостей, виразною строкатістю образної
системи,
вишуканою
поетикою
алогізмів,
естетичністю
зовнішньої неестетичності, окремими художньо-стильовими
банальностями, навіть трюїзмами, що теж парадоксально
увиразнюють художньо-образний рельєф книжки.
Цікавою є кольорографія Т.Федюка, що переходить у
кольоропис і кольорософію. Провідні колористичні домінанти
поета – чорний, золотий і червоний.
Особливо активно поет використовує гаму темних кольорів,
з-поміж яких виділяється чорний та його різноманітні лексичні,
тональні та контекстуальні обертони.
Вчителю доречно підкреслити, що чорний колір для поета –
це один з провідних вимірів життя, причому в його духовній
інстанції. Чорна колористика – це й риси прозріння, й атрибутика
справжності, й дорога до істини, й витоки мудрості та мужності, й
символ непростої очевидності, й вияв символічної простоти.
Збірка ―Золото інків‖ яскраво рясніє виявами чорного начала:
―Обличчя, біліше від чорних одеж‖ (―Хай буде. Без імені...‖),
―Понесли нас чорні води // Посередині ріки‖, ―Впав Харон // на
чорні весла...‖ (―Вдарило у груди громом...‖), ―Випий чорної води,
// Не ходи і не буди‖, ―...Чорний берег. Чернь чужа‖ (―З греків у
варяги‖), ―За вуздечку // чорний циган // Через ліс // веде туман‖
(―Стежечка од рук одбилась...‖), ―Але на цій воді // не буде
більше віщих. // І чорних окунів // між каменів слизьких‖ (―Але на
цій воді...‖), ―За дверима – // з чорним скрипом – // Золота
сокира‖ (―Скресне річка. І рибалки...‖).
Розвиваючи аспект ролі й функцій колористики, вчителю
доцільно звернути увагу старшокласників на те, що такою ж
багатою на сторінках ―Золота інків‖ є й палітра різноманітних
тонів і відтінків, прямо чи асоціативно пов’язаних із чорним
кольором, тонально дотичних до нього: ―І на сивих губах – // Мед
почорнілий‖, ―А ще горобці // Попіл склювали‖ (―Спроби
еміграції‖), ―Такі передчуття – // аж ворон обминає // І страх йому
не йме, і вирій не бере‖ (―Але на цій воді...‖), ―...Визира хрестовий
край // В колоді темній‖ (―Ти острову безлюдного просив...‖),
―Листя в темницях гілок виколисує масову втечу‖ (―Вийти –
ходити. Ввійти – і ходити знов..‖), ―...Теплий морок // В темних
росах // горілиць‖ (―Стежечка од рук одбилась...‖), ―Тільки гнізда
обвуглені в кронах // І шляхів перекопаних грязь‖ (―Туманів
білосніжні камеї...‖), ―А тінь пісень, // а тінь писань тремтить...‖
(―Якби не це життя, не це шиття...‖).
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У процесі розгляду на уроці української літератури збірки
―Золото інків‖ варто зазначити, що поет широко використовує
образ ночі як символу певних природних, життєвих реалій і
станів духовного буття. У численних рядках книжки
спостерігається актуалізація нічного начала: ―Посеред ночі уночі
// Комета у вікні стирчала‖ (―Посеред ночі уночі...‖), ―Але плече
товариша мого // Хрестом пригнуло // до землі нічної‖ (―Все
зміниться останньої пори...‖), ―...В міській божевільні // нічною
палатою – // Оводи з овнами‖ (―У горлі – ні слова, ні крику, ні
шепоту...‖), ―Наш товар – нічний туман // І південний океан‖ (―З
греків у варяги‖), ―І ніч, як орда, // підійшла до татарського
броду...‖ (―Уже відслужили...‖), ―Випити каву, як ніч, // під ранок...‖
(―Випити каву, як ніч...‖).
Учитель може наголосити й на тому, що образ чорного
начала органічно поєднується в Т.Федюка з колористикою ночі.
Поетика чорного в межах художньо-естетичної специфіки
―Золота інків‖ органічно переходить у поетику ночі й навпаки:
―Наші чорні жінки // Вишивали Малевича ніччю‖ (―Ми втекли
недалеко...‖), ―Вертаюсь. Наче злодій. // Уночі. // Похід скінчився.
Чую чорний берег‖ (―Пірей – Стамбул‖).
Говорячи про поетичну техніку, вчитель й учні можуть
звернути увагу на те, що Тарас Федюк застосовує прийом
прямого поконтрастування ліричного малюнку, вдаючись до
створення ефекту за принципом ―світло – тінь‖, до прямих
колористичних антитез: ―Чорний хліб // і пляшка біла – // Все, що
виніс із життя‖ (―Вдарило у груди громом...‖), ―Біла бринза в траві
// й чорна скибка вечірнього хліба‖ (―Тут нікого нема. І не треба ні
з ким говорити...‖), ―Чорна рада ворон, // білі спади дощів
переспілих...‖ (―Виноградна лоза...‖), ―Тільки чорний виноград //
Упаде на білу шию‖ (―Отче наш осінній сад...‖), ―Нестерпно... //
Молоко і чорний хліб. // І відчай...‖ (―Вакації добігують кінця...‖).
Зіткнення у художніх реаліях збірки ―білого‖ й ―чорного‖ начал
стає моментом істини, сутнісним проявленням визначальних
констант буття-свідомості. Каскади контрастів виконують у
книжці функції прямого зведення основних інтонацій, душевного
просвітлення й прозріння, духовної самоідентифікації, що з ними
стикається та їх переживає синтетичний ліричний персонаж.
Доцільно звернути увагу старшокласників і на те, що
―Золото інків‖ містить атрибутивні риси футуризму, сюрреалізму,
постмодерну,
андеґраунду.
Синтези цих
явищ
також
спостерігаються практично в усьому – у мові, образній
тональності, образотворчих прийомах, експресивно-стильових
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особливостях книжки.
Звертаючись до аналізу на уроках української літератури чи
факультативних заняттях збірки Тараса Федюка ―Таємна ложа‖
(як і попередня, вона вийшла друком у львівському видавництві
―Кальварія‖), треба підкреслити, що вона належить до тих
видань, які з першого ж погляду привертають увагу – назвою,
текстами, рівнем слова.
Учителю можна закцентувати увагу учнів старших класів на
тому, що назва збірки так само вишукана, утаємничена,
концептуальна й елітарна, якою, вочевидь, і має бути лідерна
поезія третього тисячоліття. Назва – ―Таємна ложа‖ – є
вербально свіжою, асоціативно промовистою, інтонаційно
пластичною, колористично загадковою. Вона складається з двох
полізначних лексем і належить до мультисемантичних художніх
концептів: це й широка метафора сенсу творчості, й образний
фрейм процесу творіння (і творення), й узагальнююча алюзія
природи художнього мислення, й естетична самодефініція
власних пріоритетів, і символ ―досяжної недосяжності‖ глибин
мистецьких пошуків, і вираження найновіших поетичних інтенцій
автора.
Доцільним буде й учительський коментар назви книжки:
―Таємна ложа‖ – це поліфонічний образ-назва, з розряду тих, що
ніколи себе не вичерпує; це назва-код, яка, цілком суголосно
поетиці модернізму й постмодернізму, передбачає розмаїття
індивідуально особистісних і суто інтуїтивних розшифровок; це
код-позначка акмеологічних досягнень образності; це позначка
принципово нової якості художнього світомислення, що,
імовірно, починає зароджуватися у надрах постмодернізму.
Коментуючи специфіку текстів ―Таємної ложі‖, варто
зосередити увагу старшокласників на тому, що цим текстам
притаманні риси та властивості, які дозволяють зараховувати їх
до явищ найновішої (і водночас найбільш яскравої,
мультифонічної) естетичної аксіології. Лейтмотивну якість
―Таємної ложі‖ становить нескінченна феєричність художнього
мислення, феєричність, що вона охоплює усі площини, виміри й
―ніші‖ поетичної рефлексії: від композиції образів та інтонацій – і
до інтелектуальності архітектоніки та лірико-ментальних колізій.
На тематичних уроках з вивчення новітньої української
літератури варто підкреслювати, що у поетичній феєрії Тараса
Федюка відсинтезовані лаконічна симфоніка слова, граничне
(практично безмежне) розширення предметно-образних реалій,
віртуальне багатство концептуального простору, відточена
169

НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ

розмаїтість форми, ускладнена привабливість ритмотворчих
малюнків,
поетика
параболічного
мислення,
сподівана
несподіваність поворотів ноеми, погляду, образно-інтонаційної
фабули, каскадність метафоричних висловів, рядків, строф.
Поетичне слово ―Таємної ложі‖ доцільно сприймати крізь
органіку й систематику тих художньотворчих, а ширше –
інтелектуальних канонів, що воно їх визнає над собою.
Учням старших класів необхідно прокоментувати, що
сутність цих канонів може бути зведена до узагальнення: ми
живемо у ту епоху, коли відбувається процес глобального
ускладнення – буття, людської свідомості й психіки, а також
природи їхнього розуміння; що світ став (і стає) драматичнішим
та суперечливішим передусім за рахунок усвідомлення
неймовірної складності мисленнєвих реалій і реальності
мислення; що світ стає тим істиннішим, чим він постає
складнішим; що художнє слово є правдивим, талановитим і
сутнісним, коли воно позбавлене однозначності, лінійної
простоти й очевидної аксіоматичності. Отже, ускладненість – це
найсучасніший і найнадійніший шлях до істинності та
глибинності.
У поезіях ―Таємної ложі‖ крізь призматику (і з допомогою)
постмодерної стилістики слову повертається статус і вага
першородності. Слово стає будівничим особливої ментальної та
мисленнєвої держави, що вона виявляє тенденції прототипу
майбутнього художньо-естетичного дискурсу, а то, можливо, й
провідної чи універсальної типології ноесісу доби третього
тисячоліття.
Звертаючись до детального аналізу поезій Тараса Федюка,
варто підкреслити, що слово ―Таємної ложі‖ рухається в
абсолютно, майже ідеально вільному просторі, відкритому всім
мелодійним, понятійним, лексико-семантичним, стильовим
стихіям. Воно рефлективне й іронічне, пророче й сугестивне,
медитаційне й молитовне, пародійне й амбівалентне. Федюкове
слово від природи, від ―народження‖ вирізняється поліфонізмом.
Йому властиві тонкість і концентрованість (разом із
концентровістю) звучання, ―термінізм‖ і побутовізм, елітарна
незбагненність і приваблююча ―прямість‖, сенсова елегантність і
ювелірна поліінтерпретаційність.
Працюючи над сприйняттям учнями слова збірки ―Таємна
ложа‖, бажано наголосити, що воно є провідним асоціативним
сюжетом, смисловим пілігримом, композитором контекстових
колізій, інтерпретатором свідомо позасвідомого (й підсвідомого)
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буття. Воно викохане точністю й розмаїтістю відтінків,
карбованістю образних малюнків і полізначністю поетичної
семіосфери. Врешті, воно стає основною та домінуючою
концепцією-стихією збірки.
Учням
старших
класів
необхідно
пояснити,
що
постмодернізм заснований на синтезі попередніх культур. Це
відчутно й у поезії. На матеріалі збірки ―Таємна ложа‖ можна
показати, що слово Тараса Федюка позначене елітарно
інтонованою драматургією графіки, де зустрічаються рядки у
стилі (й стилістиці) classic (і classicus), потоку свідомості,
―безпунктуаційної‖ культури, авторського синтаксису, ―драбинки‖,
римованої традиції, ―прозоцентричного‖ верлібру. Воно не те що
уникає структурної однотонності й шаблоновості, – воно
генетично не сумісне з цим; воно живе у різних (і
найрізноманітніших) формальних фреймах, обстоюючи свою
естетичну місію бути різноликим і феєрично несподіваним у
власній онтологічній цілісності; воно немовби переживає
реінкарнацію в усе нових і нових поетичних формах, по-новому
відкриваючись з наполегливою повнотою та беззастережністю,
неначе прокладаючи шлях у безодню; воно продовжує
здійснювати одну з найбільш креативних руйнацій – стандартів й
усталених
норм
рецептиво-почуттєвого
гатунку,
стандартизованої картини світоусвідомлення та звичної (і
звичайної) парадигми ―я‖-мислення.
Зіставляючи дві останні збірки поета, є підстави провести
думку, що, розвиваючи концептуальні й формотворчі знахідки
―Золота інків‖, Тарас Федюк у ―Таємній ложі‖ також удається до
конструкцій поетичного філософування. Проте у новій збірці
вони постають, радше, інтелектогемами, ніж філософемами, –
настільки органічно поєднуються в них інтелектуальне й художнє
начала (з акцентом усе ж таки на інтелектуальності образного
контексту).
Знайомлячи учнів із інтелектуальними якостями збірки, є
сенс наголосити на тому, що в інтелектогемах ―Таємної ложі‖
виділяється природна ірраціональність образної логіки: їх
доцільно (й доречно) не стільки раційно зрозуміти, що означало
б спрощувати характер і сутність авторського мислення, скільки
відчути інтелектом, побачити особистісною сензитивною
практикою, пережити як пережитим, так і не пережитим раніше
досвідом долі, душі, серця. Федюкові інтелектогеми – це
рефлексії-символи, рефлексії-метафори, рефлексії-антиномії,
що ведуть до задзеркалля поетичної металогіки:
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Вихід
У вхід переходить а це
як не є і крути самота
Тихі
Безумці ступають руками на цвяхи
босоніж на непідготовану воду
(“Скоро
Прийде і уклониться так...”)
Також учням доцільно прокоментувати, що інтелектогеми
можуть будуватися на нагнітанні й емоційно-дискурсивному
варіюванні гранично обмеженого кола лексичного форм, і це
стає альтернативою іще одному напівміфу, напівстандарту
традиційної поезії щодо бажаності чи навіть необхідності
―лексичного багатства‖, ―вербального розмаїття‖, лексикостилістичної ―виваженості‖, ―милозвучності‖, ―зрозумілості‖,
―проясненості‖ тощо.
Старшокласникам варто повідомити, що у творчому русі ХХІ
століття усе вагомішими і затребуванішим стає художній
мегаінтелект творця, який, порушуючи сталі естетичні системи й
уявлення, спроможний ставати ініціатором та чинником
глобальних соціокультурних змін і трансформацій, посилюється
роль та значення представників художньої меритократії, які
стають світовими ―законодавцями мод‖ і національними
мистецькими фундаторами.
Увагу старшокласників доречно звернути на те, що
інтелектогемами ―Таємної ложі‖ функції провідної (або однієї з
провідних) креативної домінанти немовби адресуються
образному інтелекту митця, який удається до вишуканих своєю
екзотичною логікою численних поетичних малюнків. Так,
лексична
нескладність
двох
віршорядків
може
бути
феноменально спростована парадоксальною яскравістю лірикоінтелектуальної колізії:
Буду спати. Спати буду. Буду спати.
Сну нема і цьому є немає ради.
(“Буду спати. Спати буду. Буду спати....”)
Звертаючи увагу на мовну культуру збірки, варто також
зазначити: дещо схожу мовно-контекстову ситуацію, виповнену
щоправда, у лірико-іронійному річищі, яке еволюціонує у м’яку
пародійну стилістику, спостерігаємо ще в одній поезії ―Таємної
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ложі‖, де концептуальна ускладненість досягається за рахунок
частотного й багатого на конотативні відтінки використання
займенника ―наші‖:
День перемоги
наших над тими,
що були наші,
Але не стали
нашими зовсім
наші погані.
Йде переможець,
пляшка чекушки
у патронташі,
А на асфальті
тьомниє ночі
в городі Каннів.
(“Вийду на площу або на іншу, вип’ю за злуку...‖)
Продовжуючи розгляд художніх засобів збірки ―Таємна
ложа‖, можна зупинитися на такому художньотворчому аспекті:
Федюковим
інтелектогемам
притаманна
настанова
на
параболічність – концептуальну наявність багатопланового,
―багатоходового‖ підтексту, співтворцем якого виступає
суб’єктивізована свідомість (і підсвідомість) читача-рецептора.
Вчителю-філологу й учням старших класів потрібно
усвідомлювати, що інтелектогеми ―Таємної ложі‖ ініціюють якісно
нову модель мислення, яка засновується на моделюванні
усепов’язаного, усеможливого та усевірогідного. У цій новій
моделі мислення (причому, не лише художньо-поетичного)
відбувається процес стирання (й злиття) будь-яких меж,
відмінностей між реальним, гіпотетичним і віртуальним,
переводячи ці три категорії (й водночас іпостасі) у нероз’ємний
складно організований формат. У цій системі мислення світ
постає багатогранною, голографічно яскравою реальністю за
рахунок своєї віртуалізованості та предметно ―прописаної‖
гіпотетичності.
Розкриваючи секрети художньої лабораторії Тараса
Федюка, вчитель може повідомити, що, розвиваючи постмодерні
традиції ―Золота інків‖, поетична думка ―Таємної ложі‖ рухається
за канонами майстерно відточеної новели: від свіжого – до ще
більш самобутнього куту зору, від оригінального – до іще більш
несподіваного повороту (розвитку, виміру) текстової фактури, від
173

НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ

неочікуваного – до парадоксального й узагалі невловимого
характеру образно-фабульного мислення, що, втім, цілком
органічно зумовлене естетичними фундаціями поетового кредо,
яке засноване на культі поетики невідкритого й виходить з
уявлення про поезію як мандрів у царину невідомого.
Варто також закцентувати увагу старшокласників на тому,
що поетичні інтенції ―Таємної ложі‖ постійно підтримують (і
витримують) інтригу новизни й колізію самоцінності образноінтонаційних реалій, що вони утворюють сугестивноасоціативний простір нової збірки, актуалізуючи естетику й
поетичний дискурс англо-американського імажизму, заснованого
на елітаризмі мистецького духу й концептах панобразності та
діаноетичної художності.
У збірці ―Таємна ложа‖, як й у ―Золоті інків‖, щедро й
акцентовано використовуються невичерпні потенції тропіки –
порівнянь, літот, метонімій, метафор, гіпербол, парабол,
виконаних та ―прооркестрованих‖, звичайно ж, у постмодерному
річищі й виформовуючих драматичний своєю ліричністю епос
життя.
Учням, які поціновують заглиблення у текстові реалії творів,
буде цікаво звернути увагу на те, що книжка Тараса Федюка
―Таємна ложа‖ густо рясніє образними конструкціями на кшталт
―Хай дощі відігнуться, неначе дроти виправних колоній...‖, ―темні
кущі таємні бірки як листя статичне‖, ―буде причал горбатий
натовп гойднеться тральний‖, ―коли втома, як море, гойдає, але
не рятує‖, ―телеграми нічні будуть двері холодні шукати...‖, ―колір
води божевільний аквамарин бік райської птиці‖, ―ніч як смола
порятує як може порятувати нас лише ніч і смола‖, ―викотить
вітер з кущів їжака молодого // викотить місяць кортасара або
амаду‖, ―пальці як птиці опівніч збиваються в зграю // в часі між
вовком між глібом і між борисом‖, ―усі твої тіні, півтіні й застиглі у
часі скульптури // загубляться в глині, хвилині, пилині собі
невблаганній‖, ―загубленим в часі просто шукати, чого не буває‖,
―коли павучок мов кобзар пальці порве струною // немов по воді
вилами‖, ―ніч попільничка диму либонь до холери // на підлозі
дзвінки міжміські виключно‖.
Як узагальнення на уроці з вивчення літературного
постмодерну можуть прозвучати тези, що Тарас Федюк не
просто сповідує метафоричний стиль мислення: у його
мистецькій системі усе – буття, оточуючий світ, душа, свідомість
постає безкінечною метафорою самої творчості, яка (творчість)
виступає активною, мислячою та одухотвореною субстанцією.
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Поет метафоризує тому, що світ є наскрізь метафоричним,
просякнутим образно-суб’єктивним єством та асоціативнообразною перспективою. У художній філософії Тараса Федюка
поет, узагалі митець виступає медіумом між образнометафоричними началами світу й життєдайними інтенціями
творення.
Важливо зосередити увагу старшокласників на тому, що
поетичні думка й мислення у новій збірці Тараса Федюка
спрямовані на те, щоб слово важило як рядок, як низка реченьрядків, як ціла викінчена поезія, щоб вірш, неначе храм,
підносився, увиразнювався й ―розписувався‖ колористичним
словом, образом, висловом, що тяжіють до смислової та
духовної автономності, самодостатності. Думка, думання й дух
―Таємної ложі‖ нагадують, що в українському культурному
просторі справжня поезія завжди (і достеменно) мала риси
своєрідної форми релігії та ставала виявом не тільки
кордоцентризму,
але
й
кордорелігійного
світобачення,
одягаючись у шати своєрідної ―релігії серця‖.
Вчителю
варто
усвідомлювати,
що
постмодернізм
спрямований на формування духовно чутливої та асоціативно
яскравої особистості, що у цьому річищі слово Тараса Федюка в
―Таємній ложі‖ вибудовує внутрішню державу ―просунутої‖
(висловлюючись сленгом нинішньої молоді) особистості, яка
живе, розвивається й утверджується без забобонів, без
табуйованих лексем, почуттів, мотивів, без градацій будь-яких
самообмежень. Це слово є містком між тим, чого не може бути (й
не буває) у свідомості звичайної, ―реалістичної‖ людини, й тим,
що не тільки є потенційно можливим, а й здійсненим, утіленим у
парадигмі постмодерного світогляду.
Наприкінці навчального заняття з вивчення творчості
Тараса Федюка як харизматичного представника українського
поетичного постмодерну доцільно підкреслити, що його збірка
―Таємна ложа‖ – це logos (в усіх відтінках цього терміна)
постмодернізму, це via (теж в усіх значеннях цього слова)
postmoderna, що вони засвідчують складні тектонічні процеси й
трансформації, які відбуваються у якості, структурі й органіці
новітнього образного мислення. Це збірка, що постає яскравою
поетичною лабораторією і архетипом майбутнього художньомистецького напряму, який, вірогідно, стане атрибутом, знаком (і
ознакою) ХХІ століття.
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Лисенко В.І.
ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ
ПРАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
На сучасному етапі розвитку суспільства зростає роль
математики,
як
універсальної
мови,
яка
широко
використовується в усіх сферах діяльності людини. Тому так
важливо навчити учнів переносити одержані знання і досвід у
нові умови, застосовувати їх при розв’язанні задач практичного
змісту.
Мета даної статті – розкрити можливості формування в
учнів практичної компетентності шляхом
розв’язування
прикладних задач.
Що слід розуміти під практичною компетентністю учня?
Коротко – це означає вміння засобами математики складати і
досліджувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і
явищ та пов’язаних з ними задач; оцінювати шанси настання тих
чи інших подій, міру ризику при прийнятті відповідного рішення
[1].
Які форми роботи і види діяльності учнів відіграють у цьому
провідну роль? Перш за все це прикладна спрямованість
шкільного курсу математики. Яку б тему ми не вивчали, вчитель
повинен звертати увагу на: 1) реалізацію міжпредметних зв’язків;
2) розширення кругозору шляхом ознайомлення учнів з
початками економіки, екології; 3) складання і розв’язування
задач на місцевому матеріалі; 4) складання математичних
моделей прикладних задач при вивченні систем рівнянь і
нерівностей; 5) розв’язування задач з елементами дослідження
та ін.
Більші можливості для розв’язання вказаних завдань має
вчитель у спец класах і спецшколах з поглибленим вивченням
природничо-математичних дисциплін. При роботі в інших класах
ці питання вчитель у більшій мірі може вирішувати на
факультативних заняттях, шляхом індивідуальної роботи,
довгострокових завдань тощо.
Одне з важливих умінь учнів є перенесення знань, умінь і
досвіду в нові умови. Це можливо, якщо вчитель:
1) виділяє провідні знання;
2) цілеспрямовано працює над усвідомленням учнями
суттєвих ознак кожного з визначених провідних
(базових) знань;
3) виховує в учнів гнучкість мислення – здібність швидко і
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легко переходити від одного класу явищ до іншого,
далекого за змістом;
4) формує здібності до оцінки (вчить оцінювальні дії
проводити не тільки при завершенні роботи, а і по ходу
її);
5) вчить передбачати результати виконаних дій;
6) включає до системи завдань задачі з виробничотехнічним змістом, винахідницькі та експериментальні
задачі та ін.
Наприклад, інструментарієм розв’язання задач з будь-якої
сфери діяльності людини є рівняння, нерівності та їх системи з
урахуванням особливостей явищ чи процесів, математичними
моделями яких вони є. Підготовка до такої діяльності
проводиться, починаючи з початкових класів, де учнів
знайомлять із розв’язуванням текстових задач методом рівнянь.
Під час вивчення курсу математики в 5-11 класах учні майже на
кожному уроці будуть використовувати алгебраїчний метод
(метод рівнянь). Провідними вміннями (на рівні неповної
середньої школи) є:
1) схематичне зображення умови задачі;
2) формулювання задачі за схематичним зображенням
умови;
3) складання виразу для знаходження невідомого за
умовою задачі;
4) формулювання умови задачі за поданим виразом;
5) геометричне зображення множини розв’язків задачі та
ін.
Наприклад, у 3 (4)-6 класах учням доцільно пропонувати
завдання такого характеру:
1) користуючись схематичним зображенням (Рис.1 а, б),
сформулювати задачу:
v1
І

S1

ІІ

7

ІІІ

t1

?
10

S
v2
S2
t2

а

б
Рис.1
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Навчання учнів переходу від однієї форми подання
інформації до іншої сприяє формуванню в них прийомів
абстрагування і виділення головного, що є однією з ланок
узагальнюючих стратегій. Дійсно, на рисунку 1б подане
схематичне зображення задач, математичною моделлю яких є
сума добутків. А це і задачі на зустрічний рух (чи рух у
протилежних напрямках), і на сумісну роботу, і на загальну
вартість (ціна, кількість, вартість). Учні, як правило, прагнуть
розв’язати конкретну задачу (це переходить у самоціль), а
загальна задача при цьому губиться. Тому корисними є такі
завдання: 1) користуючись схемою 1б скласти задачу на: а) рух у
протилежних напрямках; б) сумісну роботу; в) зустрічний рух; 2)
скласти задачі, математична модель яких зображена на рис 1б;
3) користуючись схематичним зображенням умови (рис.1а),
скласти задачу.
Задачі з практичним змістом доцільно розв’язувати при
вивченні кожної теми. Це сприятиме підвищенню інтересу учнів
та поетапному формуванню в них практичної компетентності.
Наведемо зразки таких завдань при вивченні геометрії.
Тема: Рівність трикутників.
1. Столяру треба залатати дірку трикутної форми. Скільки
розмірів і які він повинен зняти, щоб виготовити латку? Що він
має виміряти, якщо дірка має форму: а) прямокутного
трикутника; б) рівностороннього трикутника?
Тема: Коло.
2. Дві точки А і В земної поверхні лежать на одному
меридіані,
∠АОВ = 120˚, де О – центр кулі. Треба з’єднати ці точки
прямолінійним
тунелем.
Обчислити найбільшу глибину
знаходження тунелю під землею (Радіус Землі прийняти рівним
6400 км).
Тема: Геометричне місце точок.
3. Два пункти спостереження М і N розміщені на двох
прямолінійних дорогах АВ і ВС, які перетинаються. Як знайти
точку, рівновіддалену від доріг і від пунктів спостереження?
Тема: Площа многокутника.
4. Поверхня ставка має форму квадрата. У вершинах
квадрата на березі ставка ростуть 4 дуби. Як збільшити площу
ставка вдвічі, щоб новий ставок мав форму квадрата і щоб усі 4
дуби залишилися цілими?
5. Для зменшення вартості будівництва каналу треба
зменшити його розміри. Обчислити, при якому куті нахилу α,
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заданій глибині каналу h і площі поперечного перерізу S
―змочений периметр‖ Р має найменше значення. Знайти його.
Примітка. Остання задача зводиться до розв’язування
рівняння з параметром.
Задачі практичного змісту можуть мати міждисциплінарний
характер: фізичні, хімічні, пов’язані з біологією, економікою,
екологією та ін. Наприклад.
6. Кількість води, потрібна для проростання насіння (% від
маси повітряно-сухого насіння) показана в таблиці 1.
Таблиця 1
Насіння
Пшениця
Кукурудза
Соняшник
Горох
Цукровий буряк

Кількість води
47
42
56
110
120-168

Скільки води потрібно для проростання насіння пшениці та
гороху, висіяного на 1 га, якщо на цій площі висівають 5 млн.
зерен пшениці (маса 1000 зерен – 40 г); 1,2 млн. насінин гороху
(маса 1000 насінин – 250 г)?
7. На новорічні свята були зрубані ялинки з площі 20 га.
Відомо, що 1 га лісу виділяє 10 кг кисню на добу. Який об’єм
кисню могли б виділити зрубані ялинки протягом року, якщо
вважати довжину вегетаційного періоду 5 місяців?
До прикладних задач відносяться і задачі економічного
характеру. Це, зокрема, задачі про максимальну рентабельність
підприємства, задачі про суміші (у тому числі і складання
раціону), транспортні задачі та ін.
Розв’язування
задач
потребує
вмінь
складання
математичних моделей тих явищ чи процесів, про які йдеться в
умові задачі. Це, як правило, система рівнянь або нерівностей.
Найпростіший метод розв’язування таких задач – графічний.
Підготувати учнів до його використання при розв’язанні
прикладних задач можливо при умові цілеспрямованої роботи по
зображенню на координатній площині множини розв’язків
системи нерівностей з двома змінними. При цьому слід
розглядати випадки, коли множина розв’язків системи
нерівностей є:
1) випуклий многокутник (рис. 2а);
2) випукла многокутна область (рис. 2б);
3) порожня множина (рис. 2в);
4) єдина точка.
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Деякі з указаних областей показано на рис. 2.
I

y

II

y

y

I

II

III

II
III

I

ІІ

x

III
x

а

б
Рис. 2
Наведемо в
приклади таких завдань.
8. Зобразити на координатній площині множину Рис.
розв’язків
2
системи нерівностей:
 х  у  8,
3х  у  7  0,
а)  х  2 у  4  0,
б) 3х  2 у  6  0,


4 у  х  12  0.
 у  4 х  7;



3х  4 у  0,
в) 6 х  7  3 у,

 х  2 у  4  0.


2 х  4 у  16  0,
г)  х  3 у  11,

3х  2 у  0.

9. Користуючись рисунком, скласти відповідну систему
нерівностей, множина розв’язків якої виділена: а) на рис. 3а; б)
на рис. 3б.

Рис. 3
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Після такої підготовчої роботи учням можна запропонувати
розв’язати задачі графічним способом.
10. Знайти максимальне значення функції F = 2x – 6y при
обмеженнях:
 х  у  2,
 х  2 у  4,


 х  2 у  8,
 х  0, у  0.
Примітка. Учням слід пояснити, що якщо цільова функція F
приймає скінчене оптимальне (максимальне чи мінімальне)
значення, то вона приймає його в одній із вершин многокутника
множини допустимих розв’язків чи в усіх точках однієї із сторін
випуклого многокутника. Тому план розв’язання задачі виглядає так:
1) розв’язати кожну нерівність відносно у;
2) зобразити множину допустимих розв’язків системи
обмежень;
3) знайти координати вершин одержаного випуклого
многокутника чи випуклої многокутної області;
4) обчислити значення цільової функції в кожній із вершин і
з одержаних значень вибрати оптимальне.
11. Скласти задачі за даними таблиці 2. Записати цільову
функцію і систему обмежень. Розв’язати задачі графічно. Знайти
максимальне і мінімальне значення цільової функції.
Підприємство виготовляє два види продукції П 1 і П2. При
цьому використовуються три види ресурсів, А1, А2, А3. Запаси
ресурсів, норми їх витрати на одну одиницю продукції та
прибуток від реалізації одиниці продукції подані в таблиці 2.

№
Вид
п/п продукції

1.
2.
3.

П1
П2
П1
П2
П1
П2

Норми затрати
ресурсів на
одиницю продукції
А1
А2
А3
2
4
2
5
3
4
2
7
3
2
2
8
3
7
1
8
2
1

Таблиця 2
Прибуток від
реалізації
Запаси ресурсів
одиниці
продукції
А1
А2
А3
15
80
91
68
12
15
58
143 197
21
10
187 143
29
6

Обговорення з учнями відомостей про застосування
одержаних знань у практичній діяльності людини сприяє
підвищенню зацікавленості та формуванню їх практичної
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компетентності. Добре зарекомендувала себе така форма
роботи як ―5-хвилинка цікавої інформації‖ (або ―Чи знаєш ти,
що...?‖). Такий вид діяльності готує учнів до складання і
розв’язування ситуативних задач. Наведемо зразки таких
питань.
Чи знаєш ти, що...?
12. Щоб ізолювати будівлю від попадання ґрунтових вод по
капілярах у фундаменті, верхню грань фундаменту покривають
речовинами, які не пропускають воду (асфальт, гудрон, толь і ін.).
13. Цегла (плитка) у нижній частині стіни має бути більш
міцною, ніж у її верхній частині.
14. Не так давно було доведено, що крім відомих у науці
чотирьох станів речовини (газ, рідина, тверде тіло, плазма) існує
новий – рідкий кристал. Йому притаманні одночасно дві
властивості: він має впорядковану структуру (як кристал) і
здатний до текучості, як рідина. Рідкий кристал знаходить
застосування в ювелірів, конструкторів іграшок і ін.
15. Сьогодні в результаті спалювання паливних ресурсів в
атмосферу планети щорічно потрапляє понад 22 млрд. тонн
двооксиду вуглецю і понад 150 млн. тонн сірчаного газу.
16. Щорічно світова промисловість скидає в річки понад 160
3
км шкідливих речовин і щорічно людство в ґрунт вносить
близько 500 млн. тонн мінеральних добрив і близько 4 млн. тонн
пестицидів для боротьби зі шкідливими організмами.
17. Горин писав: ―... Наша техніка прикована до планети
силою тяжіння. Оскільки Архімедові сили дозволяють
компенсувати вагу, то вони знаходять широке застосування.
Технічно така компенсація здійснюється по одному рецепту:
об’єкт або його частина перетворюється у поплавок. Наприклад:
при розвантаженні ніжних плодів (наприклад, зрілих помідорів)
контейнер з плодами занурюють у бак з водою і овочі спливають
із тари без пошкоджень.
Якщо так організувати діяльність учнів і надати їй
систематичного характеру, то питання формування практичної
компетентності школярів буде вирішуватись більш ефективно.
1. Проект загальноосвітнього стандарту з математики. Основна школа
// Математика. – №9 (213), березень 2003.
2. Варданян С.С. Задачи по планиметрии с практическим
содержанием: Кн. для учащихся 6-8 кл. сред. шк. / Под ред.
В.А.Гусева. – М.: Просвещение, 1989. – 144 с.
3. Гнедина Т.Е. Физика и творчество в твоей профессии: Кн. для
учащихся ст. классов. – М.: Просвещение, 1988. – 159 с.
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Морев О.О.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ НАВЧАЛЬНИХ СТЕНДІВ
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Науково-технічний прогрес суспільства, постійне збільшення
обсягу інформації, динамізм, характерний для сучасної
цивілізації,
зростання
соціальної
ролі
особистості,
інтелектуалізація її праці, швидка зміна техніки і технології у світі
потребують від освітніх установ швидкого досягнення якісно
нового рівня у вивченні базових навчальних предметів,
забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної
готовності всіх учасників навчально-виховного процесу до
здобутків освіти.
Сьогодні ефективно розв`язувати зазначені завдання на
основі широкого і систематичного використання дидактичних
засобів і навчальної техніки. Це сприятиме повнішій практичній
реалізації основних стратегічних цілей, принципів, завдань,
визначених державною українською національною програмою
"Освіта. Україна ХХІ століття" і дасть змогу інтенсифікувати
процес передавання учням безперервно зростаючого обсягу
актуальної
науково-технічної,
екологічної
та
історичної
інформації; забезпечити якісне засвоєння знань про основи наук;
навчати самостійно здобувати знання, правильно орієнтуватись і
творчо застосовувати їх у житті; раціоналізувати та полегшити
працю вчителів, учасників навчально-виховного процесу.
До дидактичних засобів навчання належать об`єкти і
предмети навчального обладнання, які використовують в
освітніх установах для формування в учасників навчальновиховного процесу знань, умінь і навичок застосовування їх у
практичній діяльності.
З давніх часів педагогіка розвивалася за двома напрямами –
виховання і навчання. Як правило, навчання проходило з
використанням
якоїсь
демонстраційної
наочності,
що
полегшувало сприйняття і запам`ятовування нового матеріалу.
Але навчання в ті далекі часи носило, як правило,
репродуктивний характер і застосування такої наочності було
дуже незначним. Крім того, не було і спеціально виготовленої
демонстраційної наочності для конкретних тем уроків, її
класифікації, системи використання.
Першим науковцем, який підвів наукову базу під
застосування
наочності
в
навчальному
процесі
був
Я.Коменський. Він висунув дидактичні принципи наочності, дав
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повне і глибоке теоретичне і практичне обґрунтування
системного підходу до залучення різних органів людини під час
сприйняття тієї чи іншої інформації. ―Усе можна представити
органам чуття, а саме: що бачимо – зору, що чуємо – слуху, що
можна їсти – смаку, а те, що можна сприймати одночасно
кількома органами чуття, то необхідно й представити декільком
органам чуття ‖.
Ж-Ж Руссо звертав увагу на те, що з використанням
наочності в навчальному процесі у дитини швидше і
ефективніше розвиваються такі психічні процеси, як відчуття,
сприйняття, уява, мислення. На його думку, ефективнішим
методом сприймання під час використання наочності є
спостереження.
З часом навчальний матеріал старіє, його замінюють новим,
що призводить до заміни обладнання, засобів навчання,
різноманітної наочності.
Проблемою розробки теорії і практики створення і
використання демонстраційної наочності в наш час займаються
науковці В.Волинський, О. Гедвилло, В. Євдокимов, О. Ясько та
інші.
Залежно від способів, форм, видів і особливостей
подавання інформації за допомогою дидактичних засобів їх
поділяють на чотири групи.
Перша група – натуральні засоби. Це незмінні дидактично
препаровані об`єкти природи, виробництва, які безпосередньо
вивчають,
спостерігаючи,
виконуючи
експериментальні
дослідження, різні практичні завдання тощо. До натуральних
засобів належать гербарії, колекції, комплекти роздавальних
зразків для проведення теоретичних занять, практичних робіт
тощо; різні препарати та мікропрепарати; прилади, інструменти,
деталі і вузли окремих машин, верстатів або безпосередньо самі
машини та установи та ін. Особливості натуральних засобів –
реалістичність і вірогідність, відсутність процесу кодування
навчальної інформації.
Друга група – об`ємні моделі натуральних засобів. Це
дидактично
препаровані
для
розв`язання
конкретних
дидактичних завдань моделі об`єктів природи, виробництва та
ін., які безпосередньо вивчають спостереженнями, виконанням
різних експериментальних досліджень, практичних робіт тощо.
До об`ємних моделей натуральних засобів навчання належать
діючі моделі певних машин і механізмів, муляжі, тренажери
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тощо. У процесі створення особливо вирізняють найістотніші і
найважливіші для навчальної ситуації деталі.
Третя група – друковані засоби. Їх використовують як носії
семантичної, графічної та лаконічної інформації, яку закладено в
них за допомогою поліграфічної техніки.
Основна властивість друкованих засобів – статичність
передавання навчальної інформації, що дає можливість
розглядати їх тривалий час. За призначенням друковані засоби
бувають демонстраційними, які використовують для колективної
роботи, та роздавальними – для індивідуальної і групової
роботи. До друкованих засобів належать:
- книжки, підручники, таблиці, друковані роздавальні
матеріали, малюнки тощо.;
- екранні засоби – діафільми, діапозитиви, транспаранти,
кінокільцівки;
- звукові засоби – грамзаписи, магнітні записи, дискети;
- екранно-звукові засоби – телепередачі і відеозаписи,
кінофрагменти і кінофільми.
Четверта група – робочі і допоміжні засоби. Основна їх
особливість полягає у створенні необхідних умов для організації
процесу навчання. До них належать зошити, олівці, ручки, лінійки
тощо, а також меблі, обладнання робочих місць учасників
навчально-виховного процесу освітніх установ.
Дидактичні засоби навчання і навчальна техніка повинні
сприяти комплексному розв`язанню завдань формування й
розвитку учасників навчально-виховного процесу освітніх
установ:
- міцні і глибокі знання з основ наук;
- високий рівень пізнавальної активності, самостійності,
спостережливості;
- ознайомлення з прийомами та методами наукового
пізнання;
- стійкі інтереси, здатність до самостійної творчої діяльності,
розвитку образного, конструкторського та технічного мислення.
- політехнічна освіта, трудове та професійне навчання і
вихованя, профорієнтація;
- зв`язок навчання із життям, працею, практикою соціальнополітичного розвитку суспільства – позитивних якостей
морального, фізичного і естетичного виховання.
Останніми роками у більшості навчальних закладів України
погіршилась матеріально-технічна база. Зменшився обсяг
постачання навчальним закладам сучасних і досконалих
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технічних засобів навчання, лабораторного устаткування,
дидактичних матеріалів, що стало причиною використання у
навчально-виховному процесі технічно й морально застарілої
апаратури, інформаційного фонду до неї.
Потребують докорінного оновлення існуючі навчальнонаочні посібники і навчальне обладнання для інших навчальних
закладів, що відповідають сучасному рівню розвитку науки і
техніки, змісту і завданням освіти.
Процес виготовлення і використання на заняттях з
трудового навчання приладів та обладнання завжди викликає в
учнів позитивні емоції, сприяє підвищенню їх інтересу.
Виготовляючи саморобні прилади, учні складають інструкції та
методики їх використання, із задоволенням беруть участь у
демонстраційних дослідах.
Кожен викладач трудового навчання разом з учнями
вирішує, що треба зробити для удосконалення навчального
обладнання кабінету (класу), лабораторії, майстерні. Це можуть
бути: а) демонстраційні прилади та обладнання для
лабораторного експерименту; б) пристрої для автоматизації та
дистанційного керування апаратурою технічних засобів; в)
машини та електрифіковані табло для автоматизації контролю
правильності відповідей учнів; г) дидактичні матеріали для
інтенсифікації навчання на уроках; д) постійні і змінні стенди для
унаочнення матеріалу, який вивчається на уроці тощо.
Для унаочнення процесу трудового навчання на стінах
кабінетів, лабораторій і майстерень, можна розміщувати різні
стенди. Як показує практика, одні з них мають бути постійними, а
інші – змінними. До постійних належать стенди з інформацією,
якою учні користуються на кожному уроці. Це – основні вимоги
(правила) наукової організації праці учнів, інструкції з правил
техніки безпеки роботи у навчальному кабінеті.
Змінні стенди, як правило, виготовляють у вигляді легких
дерев`яних стендів, на яких зафіксована навчальна інформація,
що потрібна учням при вивченні лише окремих тем. На таких
стендах розміщуються різноманітні друковані посібники,
малюнки, схеми тощо.
Демонстраційні
стенди
з
різними
видами наочних
посібників широко застосовуються у процесі трудового навчання.
На думку О.Ясько, використання натурально-предметних
посібників на уроках дає учням більше можливості накопичувати
новий матеріал, мати конкретні уявлення, що особливо сприяє
розвиткові образного мислення школярів, їх спостережливості. У
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посібників цього виду багато позитивного. Як правило, вони
об'ємні, тому є можливість всебічного спостереження; об'єкт
сприймається не тільки зором, а й іншими аналізаторами. ―Чим
більше органів чуття бере участь у сприйнятті будь-якого
враження або групи вражень, тим міцніше фіксуються вони в
нашій пам'яті, зберігаються нею і легше потім згадуються‖.
Демонстраційні стенди сприяють розвитку всіх якостей уваги
(об'єму, розподілу, концентрації, стійкості, переключення), більш
тривалому зберіганню у пам'яті раніше отриманих знань. ―Більш
сильний подразник на фоні діючих приверне увагу людини‖.
Відтак, на уроках трудового навчання зростає активність учнів,
формується, розширюються і поглиблюються інтереси як до
трудової діяльності взагалі, так і до конкретної професії чи
спеціальності зокрема.
При застосуванні демонстраційних стендів в комплексі зі
стендами, які мають натурально-об'ємні об'єкти найбільш
поширеним є метод спостереження. Спостереження – складна
фізична і психологічна діяльність, яка спрямована на пізнання
сутності предмета або явища, в основі якого лежить мимовільна
увага.
Метод
самостійного
спостереження
можна
використовувати дуже широко: на заняттях в навчальних
майстернях під час демонстрації обладнання, інструменту
технологічного процесу, під час проведення екскурсії. Але треба
відзначити, що самостійне спостереження все ж таки
передбачає наявність в учнів певних знань. А метод
демонстрації, що використовується як засіб наочно-чуттєвого
ознайомлення учнів з будь-яким предметом, явищем або
процесом дає змогу найраціональніше розподілити навчальний
час, ефективніше засвоїти матеріал.
1.
2.
3.
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Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СИНТАКСИЧНОГО
РОЗБОРУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Завдання початкового курсу української мови полягає у
навчанні дітей свідомо читати, розмовляти, писати, збагачувати
усне й писемне мовлення, розвивати уявлення про мовні
одиниці та виробляти навички застосування їх у власному
мовленні.
Важливу роль у розв'язанні цих завдань відіграє аналіз
мовних явищ, навички якого виробляють у молодших школярів
уже з першого класу. Серед видів аналізу мовних явищ
граматичний розбір є одним з ефективних засобів навчання
мови, оскільки він вимагає вдумливого ставлення до
граматичної будови речення. У процесі граматичного
розбору діти користуються прийомами аналізу й синтезу,
класифікують
мовні
явища,
проводять
узагальнення,
усвідомлюють зв'язок слів у реченні, виробляють навички
користування речень. Граматичний розбір, зокрема
синтаксичний, застосовується на різних етапах засвоєння
матеріалу: під час вивчення спеціальних тем з синтаксису, при
опрацюванні матеріалу з інших розділів, особливо з морфології,
та в процесі повторення вивченого.
Синтаксичний розбір – найбільш складний вид мовного
аналізу, полягає він у виділенні речень з контексту, визначенні
типів та членів речення і встановлення зв'язку між ними. Серед
багатьох
прийомів
синтаксичного
розбору
чи
не
найскладнішим для учнів є визначення членів речення,
особливо тоді, коли вони мають однакові морфологічні засоби
вираження. Діти часто плутають члени речення і частини мови
(категорії слів); через це вчитель повинен систематично і
послідовно формувати в молодших школярів уміння й навички
виділяти у реченні підмет і присудок та другорядні члени,
використовуючи при цьому знання морфологічних явищ.
Початковим етапом синтаксичного розбору є виділення речень з
мовного потоку і встановлення зв'язку між словами в реченні за
допомогою питань.
Шкільна програма для 1-4 класів містить цілу систему
відомостей з синтаксису, які забезпечують ознайомлення з
синтаксичною структурою української мови, вироблення навичок
аналізу простих за будовою речень та членування їх на
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словосполучення. Під час вивчення розділу "Речення" учні
початкових класів засвоюють відомості про види речень за
кінцевою інтонацією, члени речення та зв'язок слів у реченні,
виділення в реченні граматичної основи (підмета і присудка),
речення з однорідними членами та ін.
Формування навичок синтаксичного розбору в молодших
школярів ґрунтується на ряді вузлових питань: 1) членування
мовного потоку або тексту на речення; 2) визначення
граматичної основи речення (підмета і присудка); 3) виділення
в реченні слів, залежних від підмета і присудка, тобто
другорядних членів речення; 4) характеристика морфологічних
ознак підмета і присудка та другорядних членів речення.
Поряд із синтаксичним розбором учні засвоюють
елементи
пунктуаційного
розбору.
Учитель
повинен
звернути особливу увагу на виразне читання речення,
особливості його інтонування, наявність пауз, якщо речення
ускладнене однорідними членами, і на розділові знаки в кінці та
в середині речення.
Членування мовного потоку на речення сприяє
виробленню в учнів навичок усного аналізу, умінь
встановлювати на слух межу речень у тексті, виділяти
граматичні основи кожного з них. А це, в свою чергу, розвиває
виразність мовлення у дітей, уміння читати зв'язні тексти і
окремі речення, правильно інтонувати їх.
Визначення членів речення, і насамперед граматичної
основи його (підмета і присудка), допомагає учням зрозуміти
зміст речення. Постановка граматичного питання – один з
найважливіших методичних прийомів, яким користуються
вчителі при розборі речення. Тут мається на увазі правильна
постановка питання, яке відображає логічне мислення і
забезпечує його розвиток в учнів. Це можна показати на
прикладі речення Калиновий кущ піднімається вгору: кущ –
що? (іменник), підіймається – що робить? (дієслово),
калиновий – який? (прикметник), вгору – як? (прислівник). Учні
спочатку ставлять до слова граматичне питання, а потім
визначають частину мови, граматичну форму тощо. Однак
граматичні питання не завжди розкривають значення слова,
наприклад: на парті – на чому? і де?, до школи – до чого? і куди?
За допомогою граматичних питань учні визначають частини мови.
Аналіз речення і особливо визначення його членів
ґрунтується на виділенні словосполучень. Як відомо, основою
речення є граматична основа (підмет і присудок), навколо якої
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групуються другорядні члени речення. Тому члени речення
доцільно розглядати в словосполученнях. Щоб правильно
виділити в реченні його члени, треба визначити головну пару
(основу), дотримуючись логічної послідовності, а потім ставити такі
питання, які б відповідали граматичній формі, лексичному
значенню того чи іншого слова і визначати спочатку їх
другорядні члени, які залежать від головних. Наприклад, у
реченні Над зеленими нивами тремтіло гаряче повітря
встановлюємо зв'язки між його членами в такому порядку: 1)
визначаємо пару (словосполучення) слів: повітря тремтіло; 2)
визначаємо словосполучення: повітря гаряче, тремтіло над
нивами, над нивами зеленими.
Члени речення – більш абстрактні поняття, ніж частини
мови, хоч останні є основою для виникнення членів речення. У
початкових класах при аналізі переважають речення, в яких підмет
буває виражений іменником, а присудок – дієсловом. Важливо,
щоб учні уже в І класі зрозуміли, що підмет виникає на основі
іменника, бо цю функцію виконує іменник у реченні; присудок –
на основі дієслова, а другорядні члени речення виникають на
основі іменників, прикметників. Знання учнів про способи
вираження членів речення розширяються в 4 класі, коли вони
ознайомляться із займенниками, прислівниками. Але вчитель
повинен з'ясувати функцію тієї чи іншої частини мови в реченні,
щоб уникнути змішування частин мови і членів речення.
Як проводиться синтаксичний аналіз у початкових класах?
Ще в добукварний період учні засвоюють головне: ми
говоримо або пишемо, щоб висловити свої думки. Але говоримо
(пишемо) не окремими словами, які не пов'язані між собою, а
висловлюємо думку реченнями. Першокласники навчаються
виділяти речення з усних і письмових текстів, визначати кількість
слів у реченні, розуміти суть кожного речення, його основну
думку. Така робота в добукварний і букварний періоди має,
звичайно, практичний характер. У першому класі діти вчаться
аналізувати речення за їх кінцевою інтонацією (розповідні,
питальні, окличні), встановлювати зв'язок між словами в реченні
і визначати, про кого або про що в ньому говориться. У
першокласників формується уявлення про речення на рівні
практичних спостережень. Вони вчаться виділяти основну пару
слів за допомогою смислових питань – про кого або про що
говориться і що говориться в реченні? Ставлять до них
формально-граматичні питання – хто? що? що робить? що
роблять? На основі одержаних знань про слова, що означають
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назву і дію предмета. Досягається це внаслідок систематичного
аналізу речень з перших уроків української мови. Підручники для І
класу містять чимало вправ, що сприяють виробленню навичок
синтаксичного аналізу. Окрім них, учитель у підготовці до уроків
добирає завдання, які забезпечували б здійснення зв'язку
синтаксису з іншими розділами програми. Пропонуємо зразки
таких вправ.
І. Прочитайте текст, визначте межі речень, потім перепишіть,
кожне речення починайте з великої букви.
Золота осінь ласкаво світить сонце ми йдемо в ліс по гриби
після дощу їх багато додому повертаємося з повними кошиками.
ІІ. Перепишіть, розставляючи в кінці речень потрібні розділові
знаки.
Гарно, привітно в лісі Дерева густо одяглися в листя Парує
земля Хто високо на дереві Це дятел Все радіє весні.
III. Перепишіть речення, визначте у них зв'язок слів за даним
зразком.
що зробило?

Виглянуло яскраве сонечко.
яке?
1. З товщі літ випростовує силу народ.
2. Лицем до зір лежу я.
3. Відспівають зиму струмки.
4. Принишкло полегшено поле.
5. Комбайн на спочинок побрів (В.Василашко).
IV. Прочитайте тексти, доповніть речення словами, що
відповідають на питання, подані в дужках.
Стояв чудовий літній (що?)... (Що робило?) сонце.
Щебетали (хто?)..., стрекотали комахи в траві. Все жило й
раділо (чому?)... Тільки гриби (що робили?)... під дубом
(П.Козланюк).
Довідка: день, гріло, пташки, сонцеві, куняли.
V. Поширте речення словами, які відповідають на питання
Хто? Що?
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Швидко настає... Лягають попід деревами... За обрієм
сховалось... Скоро... настане в лісі....готуються до сну.
Такі вправи можна використовувати не тільки в
першому, але й у наступних класах, особливо під час
повторення відомостей про речення у другому класі.
У 2 класі починаємо формувати поняття "речення", коли
відбувається процес теоретичного засвоєння граматичних
ознак речення: відносна закінченість думки, інтонаційна
завершеність, наявність головних і другорядних членів,
установлення зв'язку у реченні, меж речень у мовленні.
Оскільки глибше вивчення частин мови (іменника,
прикметника, дієслова) теж припадає на 2 клас, то саме тут
необхідно починати роботу по виробленню в дітей умінь
розрізняти частини мови і члени речення. Такий аналіз
ґрунтується на двох принципах – морфологічному і
синтаксичному. Основним чинником морфологічного принципу
є граматична форма слова, наприклад: підмет – це іменник у
називному відмінку, присудок – це дієслово у певній часовій,
особовій та видовій формах. Вивчаючи іменник, учні
переконуються, що слова-іменники можуть виступати не
тільки в ролі підмета, а й другорядних членів речення.
Синтаксичний принцип аналізу ґрунтується на визначенні
зв'язку слів у словосполученні й виділенні в ньому членів
речення.
Користуючись
морфологічним
принципом
синтаксичного аналізу, пропонуємо учням такі завдання:
визначити, якими членами речення виступають іменники,
прикметники, дієслова тощо.
Синтаксичний принцип вимагає інших завдань: назвати
підмети, присудки, другорядні члени речення та сказати, якими
частинами мови вони виражені.
Удосконалюючи навички синтаксичного розбору, в 2-4
класах можна використати вправи, що поглиблюють знання
учнів про головні члени речення.
І. Перепишіть речення, вставляючи пропущені підмети або
присудки.
1. Знов осіннє жовте... тихо падає згори.
2. В червоні й жовті кольори... осінь лист.
3. В школі учитимусь... залюбки.
4. Пригріва весняне....
5. В рівчаках... струмки (Н.Забіла).
Довідка: листя, малює, я, біжать, сонечко.
II. Прочитайте речення, випишіть з них головні члени.
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Високі жита обступають мене. Сонце вже висушило росу
на хлібах. Бджола десь гуде. Коник сюркоче. Перепілка в хлібах
підпадьомкає (За О.Гончаром).
III. Поширте речення другорядними членами.
Настало літо. Сонце світить. Вітерець повіває. Дозріває
урожай. Селяни готуються.
IV. Доповніть речення двома-трьома словами.
1. Навкруги дзвеніли...
2. Вже давно відлетіли...
3. Низькі, важкі...
4. Осіннім ранком...
5. На широких полях...
У 4 класі вивчаються речення з однорідними членами і
формується поняття про складне речення. Це вимагає від
учителя розвивати у школярів навички синтаксичного розбору на
складнішому матеріалі. Діти повинні навчитися виділяти з тексту
речення з однорідними членами, пояснювати розділові знаки в
них, конструювати і аналізувати такі речення, будувати складні
речення за зразком, за схемою тощо.
Уже на першому уроці (вивчення однорідних членів) варто
вчити дітей робити порівняльний аналіз речень з однорідними
членами і без них. Для цього пропонуємо розбір речень,
записаних у дві колонки.
Парки прикрашають наше
місто.

Парки, сади прикрашають
наше місто.

Комбайн
пшеницю.

Комбайн жне і молотить у
полі пшеницю.

жне

у

полі

На клумбах розцвіли квіти.

На клумбах розцвіли білі,
червоні, блакитні квіти.
Розбираючи й порівнюючи речення, учні зроблять висновок,
що в реченні може бути кілька підметів з одним присудком,
кілька присудків при одному підметі, кілька другорядних членів
речення, які відповідають на одне і те ж питання і відносяться до
одного і того ж слова. Пунктуаційно-інтонаційні навички
формуються в тісному зв'язку з навичками аналізу речень з
однорідними членами. Виділяючи в реченні однорідні члени, учні
роблять висновки: 1) кома ставиться між словами (однорідними
членами речення), що вимовляються з перелічувальною
інтонацією; 2) кома не ставиться, коли однорідні члени з'єднані
сполучником; 3) кома ставиться, коли однорідні члени
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вимовляються з протиставною інтонацією і з'єднані сполучником
а або але.
Для формування навичок синтаксичного та інтонаційнопунктуаційного аналізу, окрім вправ, що містить підручник, можна
використати й такі:
І. Прочитайте виразно речення, виділіть у них слова, що
відповідають на одне питання. Якими частинами мови вони
виражені?
1. Люди на полях, у небі, на дорогах (Ю.Збанацький).
2. Річка синіє, зітхає, сміється (М.Рильський).
3. Від дощів поле молодіє, а від морозів сивіє (Нар. тв.).
4. Пшениця, жито на добрім сіялись лану (Т.Шевченко).
II. Прочитайте речення з відповідною інтонацією. Запишіть і
поставте потрібні розділові знаки.
1. Сонце встало ясне веселе умите (М.Коцюбинський).
2. Гармидер галас гам у гаї (Т.Шевченко).
3. Стан високий лист широкий марно зеленіє (Т.Шевченко).
4. Не вмію читати а весь вік пишу (Нар. тв.).
III. Прочитайте виразно текст. Виділіть у ньому речення з
однорідними членами, поясніть розділові знаки.
Моя мова
Все в тобі з'єдналося, злилося,
Як і помістилося в одній! —
Шепіт зачарований колосся.
Поклик із катами на двобій.
Ти даєш поету дужі крила,
Що підносять правду в вишину,
Вченому ти лагідно відкрила
Мудрості людської глибину.
І тобі рости й не в'януть зроду
Квітувать в поемах і віршах,
Бо в тобі — великого народу
Ніжна і замріяна душа
В.Симоненко
IV. Перепишіть, поставте розділові знаки. Виділіть у реченнях
однорідні члени.
1. Дотримуйся чистоти вдома в школі на вулиці в
громадських місцях.
2. На вулиці голосно не кричи не свищи не заважай
перехожим.
194

НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ

3. Будь акуратним у кіно і в театрі не сміти. В залі для
глядачів не можна крутитись підскакувати стукати відкидними
стільцями шепотіти розмовляти.
4. Не можна їсти морозиво в автобусі магазині, щоб не
забруднити одежу людей.
5. Бережи свою парту не ламай її нічого не пиши на ній не
шкрябай не псуй ножиком.
V. Поширте речення однорідними членами, визначте, якими
частинами мови вони виражені. Поясніть розділові знаки.
1. У нашому саду ростуть...
2. Мисливці в лісі полюють на...
3. Селяни засіяли поля...
4. Влітку діти...
5. Навесні з теплих країв прилітають...
6. Шумлять у лісі...
Під час опрацювання відомостей про речення у 1-4 класах
діти вчаться робити повний аналіз простого речення за такою
схемою:
1.
Прочитати речення.
2. Визначити його тип за метою висловлювання.
3. Пояснити інтонацію
4. Поділити речення на пари слів.
5. За допомогою питань встановити зв'язок між словами.
6. Виділити підмет і присудок та сказати, чим вони виражені.
7. Визначити, якими частинами мови виражені другорядні
члени речення.
8. Назвати однорідні члени речення, сказати, чим вони
виражені.
9. Пояснити розділові знаки в реченні.
Останні два пункти стосуються речень, ускладнених
однорідними членами.
Систематична
робота
над
формуванням
навичок
синтаксичного розбору в молодших класах сприяє глибокому
засвоєнню програмового матеріалу, виробленню пунктуаційних
навичок, розвитку мовлення і забезпечить наступність вивчення
синтаксису у 5-9 класах
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Полищук И.И.
ТЕАТР В ШКОЛЕ
Театр – одно из древнейших искусств. Именно театр, как
никакое другое искусство, вбирает в себя множество элементов.
«Театр привлекает публику тем, чем не обладает ни одно
искусство – живым человеком, неповторимостью непосредственного контакта с публикой, очарованием того, что искусство
театра уникальное – только оно творится «здесь», в данный
момент, на глазах у зрителей» [1; 24]. Не любить театр нельзя, и
мы любим этот красивый, великолепный и увлекательный мир
театрального
искусства,
который
поражает
своим
разнообразием и своей живучестью.
Театр в школе – это не роскошь, а суровая жизненная
необходимость, если думать об успехах эстетического и
нравственного воспитания детей. Я глубоко убеждена в том, что
театр возможен всегда, если есть хотя бы один учитель,
который любит это хлопотное, но увлекательное дело, пусть
сначала он мало умеет, был бы интерес, хороший вкус (что
очень важно) и стремление совершенствоваться вместе с
детьми.
Занятия детей искусством – не только удовольствие, но и
труд, связанный с необходимостью овладения новыми
знаниями, умениями, это труд творческий, радостный, но и
упорный, направленный на достижение определенного
результата, требующий пытливости, инициативы, умения
преодолевать трудности, критически относиться к сделанному.
Приобетение специальных знаний и умений не самоцель.
Театральные занятия должны воспитывать у школьников
общественную активность, стремление и потребность в
творческой отдаче полученных знаний и умений.
Нашу школу, №46 г.Херсон, часто называют школой с
театральным уклоном. В школе действуют четыре театра: театр
малышей «Первые шаги», «Феникс» – театр ребят средних
классов, фольклорный театр «Пролисок» и литературный театр
старшеклассников «Синяя птица». Каждый из этих театров
имеет свои традиции, свой репертуар и свою методику работы с
детьми.
Театру «Синяя птица» пятнадцать лет, он родился в
трудное для школы время еѐ первого года жизни, родился с
постановкой по творчеству В.Высоцкого. В то время я не
строила больших планов на будущее, а просто сделала
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литературно-музыкальную композицию по творчеству своего
любимого поэта. Результат этой постановки поразил меня: я
увидела, что дети, пусть даже не достаточно развитые в
эстетическом плане, очень хорошо чувствуют прекрасное,
тянутся к нему и полны желанием понять его. Кроме этого я
убедилась, как притягательна сцена для ребят, каким она может
быть мощным стимулом, когда речь идет об улучшении учебы,
поведения, как она развивает и воспитывает детей. Я решила,
что надо продолжать! Не обладая режиссерскими знаниями, я
понимала, что не смогу создать в школе театр в классическом
понимании этого слова, поэтому я решила опираться на свою
сильную сторону – знание мировой литературы – и сделать свой
театр литературным. Будущее показало, что это было
правильное решение: литературный театр предполагает
пристальное внимание к тексту, и возможность использования
скромных режиссѐрских приѐмов. Для меня было очень важно,
чтобы моих артистов увлѐк текст, по которому ставился
спектакль, поэтому прежде, чем приступать к постановке, мы
читали, думали и размышляли. Я много рассказывала о
личности автора, о времени, в котором он жил. Я стремилась к
тому, чтобы мои ребята больше читали, развивались в
эстетическом и нравственном плане. Одним из своих принципов
я
считала
неприкосновенность
текста
классического
произведения. Я считаю совершенно недопустимым исправлять
этот текст, добавлять новых героев, иначе говоря, править
классика. К сожалению, этим грешат очень многие сценарии,
которые рекомендуются для постановки в школьных театрах.
Так в последнем сборнике А. Кияновского "Школьный театр
приглашает‖ я с удивлением обнаружила в инсценировке
―Барышни-крестьянки‖ новых героев – помещика Чибисова и его
дочерей. Неужели господин Кияновский считает, что он может
улучшить текст А. С. Пушкина?!
Бережное отношение к классикам я всегда воспитывала в
своих учениках, я считаю своей победой то, что мои ученики
увлекались Булгаковым и Цветаевой, Мольером и Бомарше, то,
что они вслед за мной полюбили Высоцкого, Есенина и
Пушкина, то, что они сумели войти в мир Гоголя, Лопе де Вега,
Карло Гоци. За пятнадцать лет существования театра мы
делали постановки, литературно-музыкальные композиции по
творчеству этих писателей или поэтов. Как правило, мы не
брали произведения полностью: в «Женитьбе Фигаро» мы взяли
только сцены с Керубино, получился спектакль об этом
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обаятельном мальчишке, который и по возрасту, и по характеру
оказался очень близок моим ребятам.
Литературные спектакли – одно из направлений работы
нашего театра. Сценарии этих спектаклей я всегда пишу сама.
Несомненным успехом театра был литературный спектакль
«Мастер», посвящѐнный творчеству М.Булгакова. Непросто
было написать сценарий спектакля, посвящѐнного этой
гениальной, яркой личности. Из многообразного творчества
Булгакова я взяла сцену допроса Иисуса из романа «Мастер и
Маргарита», (спор с Пилатом об истине), монолог Маргариты,
сцену из «Собачьего сердца», письма и воспоминания Елены
Булгаковой, пролог к комедии «Багровый остров». В спектакле
действовал также ведущий, который был призван соединить все
эти отрывки. Как видите, материал достаточно серьѐзный, мне
пришлось много работать с ребятами в подготовительный
период. Мы читали воспоминания о М.Булгакове, его письма, в
которых достаточно полно раскрывалась его личность. Успех
спектакля был большой, мы заняли первое место в городском
конкурсе.
Спектакль «Марина» – стал одной из ярких страниц работы
нашего театра. В то время у меня занимались яркие, умные,
интеллектуально образованные дети. Мне хотелось сделать с
ними достаточно сложный спектакль. Я давно хотела сделать
такой спектакль по творчеству Марины Цветаевой. Меня также
привлекала еѐ трагическая жизнь. Я решила, что это будет
спектакль о ней и о еѐ семье. Я написала сценарий, в котором
действовали еѐ отец, сестра, муж, дети. Каждый из героев читал
еѐ стихи, главной же героиней была сама Марина. Мы с
увлечением
работали
над
спектаклем,
мы
жили
в
необыкновенном мире гениальных стихов, ребята выучили на
память множество стихов Марины. Девушка, ученица 11-ого
класса, игравшая роль Марины, еѐ одноклассница, сыгравшая
роль Али, дочери Марины, получили грамоты городского
конкурса за лучшую женскую роль. Жюри отметило также яркие
работы ребят, сыгравших Сергея Эфрона и Мура, сына Марины.
Но самый большой успех выпал на долю нашего спектакля
«Кармен». В то время у меня была очень яркая и талантливая
девочка, которая прекрасно играла, пела, танцевала. Я видела
еѐ в роли Кармен. Это был не просто спектакль о Кармен, он
был об истории этого образа в мировой культуре. Спектакль
состоял из нескольких частей: история рождения образа Кармен
– новелла Проспера Мериме «Кармен», история оперы
198

НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ

«Кармен» Жоржа Бизе, история цикла «Кармен» Александра
Блока. Все эти части соединяла героиня – Кармен. Наш
спектакль получился музыкальным, в нем были танцы, звучали
гениальные стихи Блока. Спектакль занял первое место на
городском смотре, мы получили много грамот – за лучшую
женскую роль, за лучшую режиссуру, за музыкальное
оформление.
В работе нашего театра большое место занимали
литературно-драматические
композиции.
Использование
литературно-драматических композиций позволяют значительно
расширить репертуар. Речь идѐт о композиции как целостном
произведении, а не о простом сочетании отдельных отрывков,
так называемых «монтажах». Использование литературнодраматических композиций имеет большое значение и потому,
что даѐт возможность специально заниматься с ребятами
художественным чтением.
Мы окунулись в мир пушкинской поэзии, когда работали над
композицией «История трѐх шедевров» – Пушкин и Воронцова,
Пушкин и Керн, Пушкин и Оленина. В литературнодраматических композициях я всегда использую музыку, которая
помогает полнее раскрыть тему композиции и делает этот
маленький спектакль гораздо ярче.
История
литературно-драматической
композиции
по
творчеству Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу …» –
это сегодняшний день нашего театра. Весной этого года нам
предложили участвовать в конкурсе, который проводила русская
национальная община «Русичи». Условием конкурса было
показать литературно-драматическую композицию по творчеству
любого русского поэта или писателя. Наша школа – русская,
отношение к русской литературе у нас особое. Мы решили, что
наша композиция будет посвящена творчеству Сергея Есенина.
Очень давно мне хотелось сделать спектакль о Есенине, это
один из самых любимых моих поэтов, меня всегда удивляла
загадка его гениальности, поражала красота его музыкальной
поэзии.
Работу над композицией мы начали с чтения его стихов,
ребята буквально влюбились в его творчество, зачитывались
его стихами.
Я решила, что композиция будет состоять из трѐх частей –
деревенская счастливая юность поэта, московский, хулиганский
период его творчества и зрелость поэта, время подведения
итогов и осмысления того, что было сделано. В соответствии с
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этим, поэта играли три разных мальчика, в композиции также
были мать поэта и любимая женщина. Первый образ – вполне
конкретный, а второй был абстрактным, собирательным. Кроме
этого в композиции действовали три берѐзки, которые
олицетворяли русскую природу, столь любимую Есениным.
Конечно, в такой композиции должны были быть песни на стихи
поэта, и они у нас были – ―Я московский озорной гуляка‖, ―Не
жалею, не зову, не плачу‖, ―Отговорила роща золотая‖,
―Молитва‖ и другие.
Работали мы над композицией с большим увлечением,
много внимания уделяли выразительному чтению стихов. На
конкурсе мы заняли первое место и были награждены отдыхом в
Подмосковье. Нашу поездку и отдых в лагере, недалеко от
старинного города Сергиев Посад, оплачивало правительство
Российской Федерации. Мы были награждены за пропаганду
русской литературы. Как передать восторг ребят, никогда не
бывавших в России, увидевших Москву, старинные русские
города, удивительную природу России! И чувство, что они сами,
своим трудом в театре заслужили это!
Мы показывали нашу композицию в Одессе, в лагере, где
мы отдыхали в России, в родном Херсоне, и всегда она имела
неизменный успех, потому что была полна любовью моих
актѐров к творчеству гениального русского поэта.
Моя многолетняя работа с детским театром научила меня,
как можно и нужно добиваться осмысленности, правдивости и
целенаправленности действий юных актѐров в предлагаемых
обстоятельствах,
непосредственного
эмоционального
отношения к происходящим на сцене событиям, взаимодействия
с партнѐрами, грамотности и действенности речи. Если спросить
меня, какое качество должен воспитывать в себе актер, я скажу:
надо воспитывать в себе волю быть на сцене нетеатральным…
В
современной
жизни
всѐ
антитеатрально,
и
эту
антитеатральность надо любить, надо быть ей преданным.
Театр – искусство условное, и в этой условности есть всегда
тенденция ко лжи. Слегка преувеличил, переиграл – и исчезла
правда. Очень важно развивать у ребят умение и способность
сопоставлять факты, события, конфликты, действия героев,
изображенные в пьесе, с аналогичными явлениями жизни,
помогая участникам коллектива постигать идейный замысел
исполняемой ими пьесы или сценического отрывка и добиваясь
тем самым правдивости изображения действия на сцене.
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«Для школьников путь к образу через посильное творческое
освоение
логики
действий
персонажа
–
наиболее
оправдывающий себя с педагогической точки зрения. Это путь,
оберегающий детей от изображения чувств, от непосильных
попыток сразу сыграть «результат», то есть своѐ или
навязанное руководителем (пусть даже очень интересное)
умозрительное представление об исполняемом образе» [2; 29].
Если представить процесс работы над спектаклем, то
можно условно выделить такие главнейшие этапы:
1. Первое знакомство детей с пьесой и еѐ обсуждение на
занятии кружка.
2. Рассказ руководителя об авторе, о времени создания
произведения, об истории постановки пьесы.
3. Более углублѐнный и детальный анализ отдельных
эпизодов, событий пьесы в процессе работы над их
сценическим воплощением.
4. Репетиции отдельных картин.
5. Репетиции всей пьесы целиком, в полном оформлении.
6. Работа над фонограммой спектакля.
7. Работа над костюмами спектакля.
8. Показ спектакля.
Каждый из этих этапов имеет свою важность и своѐ
своеобразие. Если не увлечь ребят автором и его
произведением, ничего в дальнейшем не получиться. Если не
понять произведения в достаточной степени, не работать
добросовестно
на
репетициях,
не
сделать
отличной
фонограммы, интересных костюмов – не будет успешного
спектакля. Кроме этого, очень важно, чтобы был коллектив,
была дружба, была поддержка и помощь друг другу.
Отношения в нашем театре демократичны, я никогда не
запрещаю детям спорить со мной, для меня важно, чтобы они
учились думать и иметь свою точку зрения. Обычно мы думаем
вместе, я всегда советуюсь с ними, особенно, когда дело
касается музыкального оформления спектакля, света и
танцевальных вставок.
Что даѐт театр моим актѐрам? Умение дружить и общаться,
умение напряжѐнно трудиться, быть ответственными и
дисциплинированными, умение подчинить свои интересы
общим. Театр делает детей раскованными, лишает комплексов
и неуверенности в себе. Несомненно, он помогает им добиться
успеха в будущем, всѐ равно в какой специальности, всѐ равно,
в каком деле.
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Что даѐт театр школе? Он, конечно же, работает на имидж
школы,
помогает
ѐй
решать
вопросы
эстетического,
нравственного воспитания. Часто он берѐт весьма трудных
детей и успешно работает с ними, ведь в нашем театре
занимаются не только те, кто хорошо учится.
В театр мы принимаем всех желающих, независимо от того,
есть актѐрские данные или нет. Не может ребѐнок работать на
сцене – пусть помогает с костюмами, фонограммами,
декорацией. Очень важно воспитывать у ребят умение
радоваться чужим успехам, ведь «…спектакль – это всегда и
личный успех исполнителей, поэтому он требует высоко
развитого чувства коллективизма» [4; 68].
Опыт научил меня формировать репертуар, идя от детей. Я
всегда смотрю на своих актѐров – что я имею? Лириков или
комиков, есть ли у меня герой и героиня? Искусство
перевоплощения – трудное дело для детей, они должны играть
то, что близко их природе, их темпераменту и характеру. Так
думают многие, кто работает со школьными театрами: «В
работе с учащимися педагог опирается прежде всего на их
природные свойства и способности: способность эмоционально
откликаться на художественный вымысел» [5; 27].
Я считаю очень важно воспитать в детях любовь к процессу
создания спектакля. Стремление к победе в каком-то конкурсе
любой ценой – опасный и непродуктивный путь, он приносит
много разочарований. Этот принцип нашего театра ребята сами
сформулировали так: «Не победа, а участие, нам всегда
приносит счастье!»
Очень важно научить ребят вечным театральным истинам:
любите театр в себе, а не себя в театре, и нет маленьких ролей
– есть маленькие актеры. Не надо внушать им излишних
иллюзий насчет актѐрской профессии: профессия актѐра очень
трудна и в наше время вряд ли принесѐт большое материальное
благополучие, единицы пойдут по этому пути; из всех наших
школьных актѐров только пятеро связали свою судьбу с
актѐрской или режиссѐрской профессией, и только один из них
сумел поступить во ВГИК и учится в Москве.
Пятнадцать лет живѐт наш литературный театр «Синяя
птица», за это время он сумел завоевать любовь и уважение в
школе. Сколько ребят прошли через наши репетиции, нашу
дружбу, которая продолжается за стенами школы, наше
творчество и «горение»! Я уверена в том, что театр сумел
сделать моих учеников духовно и нравственно богаче, и в этом
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вижу его главную заслугу.
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Федченко Н.М.
РОЛЬ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ У РОЗВИТКУ
ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ
У 1996 році в Цюрупинській загальноосвітній школі № 4 був
заснований дитячий еколого-краєзнавчий клуб „Перлина‖
(керівник – учитель географії Федченко Наталя Миколаївна.
Зараз клубу вже 7 років, налічує більш як 200 учнів різних вікових
груп.
Члени клубу ведуть систематичну науково-дослідницьку
роботу з вивчення природи рідного краю, його історії, населення,
звичаїв та господарства, а також екологічного стану
навколишнього середовища.
Свій клуб учні назвали так, тому що вважають рідну
Цюрупинщину однією з найчарівніших перлин України.
Гімном клубу стала „Песня о Цюрупинске‖, яку написав
ветеран праці Петер С.Л.
В основу роботи клубу був покладений „екологічний кодекс
людини‖, який є тим мінімумом правил та закономірностей, яких
повинен дотримуватися кожен мешканець нашої планети.
Робота клубу „Перлина‖ спрямована на формування та
розвиток
бережливого
ставлення
до
навколишнього
середовища, естетичного сприйняття світу, необхідності
спілкування з прекрасним, розширення та поповнення знань про
рідний край, негативного відношення до порушників політики
раціонального природокористування.
Члени клубу беруть активну участь в обласних та
Всеукраїнських еколого-краєзнавчих та туристсько-краєзнавчих
експедиціях, зокрема таких як: „Краса і біль України‖, „Сто чудес
України‖, які відіграють важливу роль у процесі формування у
школярів глибоких та міцних знань, підготовленості до життя та
праці, активно формують життєву позицію учнів по відношенню
до природи, що нас оточує, виховують любов до рідного краю.
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Працюючи за цими експедиціями, за 7 років роботи учнями
були досліджені та вивчені пам’ятники природи „Вікові дуби‖,
„Цюрупинський бір‖, „Дендропарк Ніжньодніпровської НДС‖,
ландшафтний заказник Саги, Нижньодніпровські плавні та
Олешківські піски.
Робота кожної експедиції починається з розподілу завдань
між учнями або групами учнів. Діти підбирають літературу,
збирають матеріали преси, вивчають об’єкти на місцевості,
фотографують та описують їх. За допомогою ініціативної групи
весь зібраний матеріал систематизується, обробляється та
оформлюється.
Участь
еколого-краєзнавчого
клубу
„Перлина‖
в
експедиційній роботі відмічено 7 грамотами та 8 подяками
районного відділу та обласного управління освіти і науки.
У складі клубу працює група учнів, які займаються науковою
роботою. Це діти, які зацікавлені предметами природничого
циклу та люблять рідний край. Готові роботи виставляються на
суд шкільної МАН. За час існування „Перлини‖ були з успіхом
написані та захищені такі роботи:
- Культура та побут населення півдня України (1996р.).
- Сільське господарство Цюрупинщини (1997р.).
- Зрошення Цюрупинського району (1998р.).
- Пам’ятники природи Цюрупинського району (1998р.).
- Імена в географії рідного краю (1999р.).
- Географія рідного краю в художніх творах (1999р.).
- Автомобільні шляхи Цюрупинського району (2000р.).
- Екологічні проблеми Дніпра та шляхи його реабілітації
(2001р.).
- Олешківський період в історії українського козацтва
(2002р.).
- Природний комплекс Нижньодніпровських плавнів (2003р.).
Традиційними для нашої школи стали колективні творчі
справи (КТС) на еколого-краєзнавчу тематику, які обов’язково
проводяться членами клубу у кожному навчальному році. Кожен
клас отримує завдання, за яким збирає та оформлює матеріали.
Завершується
така
шкільна
експедиція
красивим
та
захоплюючим святом, на якому підбиваються підсумки роботи.
Були проведені такі КТС:
Краю мій лелечий, краю мій Дніпровий...
Україно! Ти для мене диво!
Нам жити у XXI столітті
Наш край: учора, сьогодні, завтра.
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Завдяки матеріалам, зібраним в результаті наукової,
пошукової та дослідницької роботи, а також накопиченим за
допомогою КТС, у школі було створено кабінет рідного краю, в
якому представлена постійно діюча краєзнавча експозиція.
Керівник клубу одним з напрямків роботи зробила науководослідницьку туристсько-краєзнавчу практику, головна мета якої
розширення знань з географії та отримання учнями туристських
навичок. Відправляючись в дво-, триденні походи, учні мають
навчальну мету. Так, працюючи в урочищі Ближні Карабаї вели
гідрометеорологічні спостереження, в Дніпровських плавнях
вивчали видовий та кількісний склад рослинного світу,
пройшовши на козацькій чайці „Олешківська січ‖ козацькими
шляхами, вивчили історію олешківського козацтва.
У статуті еколого-краєзнавчого клубу „Перлина‖ записано:
„Представники клубу можуть брати участь та організовувати
природоохоронні заходи‖. Традиційними для членів клубу та
учнів нашої школи стали екологічні десанти, під час яких
прибирається прибережна зона р. Конки в районі житлоселища,
територія Цюрупинського бору, а також в районі пам’ятного знаку
на місці існування Олешківської січі. Девіз клубу: „Якщо кожен з
нас прибере 1 кв.м, ми врятуємо нашу Землю!‖
Члени клубу ведуть не тільки науково-дослідницьку, а й
просвітницьку роботу. Так, наприклад, за зібраними матеріалами
був зроблений стенд „Мальовнича Україна‖, на якому
представлені фотознімки найчарівніших місць нашого міста та
його околиць. За матеріалами експедиції „Краса і біль України‖
оформлено стенд „Скривджена земля‖, де показані незаконні
кар’єри по видобутку піску в Цюрупинському районі, а також
сміттєзвалища біля нашого міста. Ці стенди були виставлені в
багатолюдних місцях – біля районного вузла зв’язку,
центрального ринку та на житлоселищі. Усі бажаючі змогли
ознайомитися з зібраними матеріалами.
Члени клубу беруть активну участь у районних туристськокраєзнавчих конференціях та із задоволенням розповідають про
виконану роботу. У жовтні 2002 року ділилися досвідом роботи
на Всеукраїнському семінарі заступників директорів центрів
туризму та краєзнавства учнівської молоді. Діти входять до
складу районної команди з туризму та краєзнавства та беруть
участь в обласних змаганнях.
Учні із „Перлини‖ дуже люблять відпочивати та
подорожувати. Кожного року проводяться походи вихідного дня,
організовуються екскурсії. Уже неодноразово побували у
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заповіднику
„Асканія-Нова‖,
Херсонському
планетарії,
Херсонському краєзнавчому музеї, в музеї воскових фігур, в
Миколаївському зоопарку, у Миколаївському музеї історії
розвитку судноплавства та воєнно-морського флоту. Побували
майже на всіх спектаклях з репертуару Херсонського обласного
музичного-драматичного театру, двічі відвідали Президентську
ялинку у м. Києві.
Влітку 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 років діти
оздоровлювались у туристських таборах на березі Дніпра та в
урочищі Ближні Карабаї.
Члени еколого-краєзнавчого клубу „Перлина‖ ведуть
постійну пропагандистську роботу серед учнів школи та батьків.
У грудні 1998 року в газеті „Джерела‖ (№ 48) у статті „Чи є чудеса
на Херсонщині‖ серед кращих робіт були названі і роботи нашого
клубу.
Своєрідним дарунком для „Перлини‖ стало використання
фоторобіт членів клубу у другому виданні підручника „Географія
рідного краю. Херсонщина‖ для 5 класу загальноосвітніх шкіл
Херсонської області.
Отже, працюючи в еколого-краєзнавчому клубі, діти
розширюють свої знання з географії рідного краю та отримують
туристські навички.
Щетина Т.П.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ
НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ
Розвиток України як держави сьогодні вимагає докорінної
перебудови процесу виховання молодого покоління. Чільне
місце у системі безперервної освіти належить загальноосвітній
школі, в якій виховання має дві взаємопов’язані сторони: це
педагогічний вплив вихователя, учителя, колективу і готовність
вихованця сприйняти й усвідомити цей вплив.
Джерелом формування особистості є її діяльність і
спілкування. Зупинимось на останньому, бо через спілкування
люди будують свої відносини, пізнають світ. Якщо вони хочуть
чогось досягти, то це можливо лише завдяки культурному
спілкуванню. Культура спілкування – це характеристика
міжособистісних контактів, індивідуальної форми взаємодії
людей, у процесі якої відбувається обмін думками, ідеями,
досвідом, почуттями. Вона залежить від рівня морального
розвитку особистості, яка вміє організовувати комунікабельну
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діяльність у формах, закріплених у правилах і нормах культури
поведінки, вироблених суспільством. Культура спілкування
включає мовну культуру, толерантність, уміння висловлювати
власні думки й вислуховувати співрозмовника.
Формування культури спілкування може бути реалізоване за
таких умов: розуміння учнями важливої ролі української мови у
відродженні України, розуміння того, що лише завдяки їй можна
глибше пізнати звичаї, традиції, психологію українців; розвиток
мовної культури учнів; формування у школярів вмінь і навичок
спілкуватися, логічно висловлювати думки українською мовою,
говорити правильно, виразно, вишукано.
На жаль, навчального часу для формування культури
спілкування не завжди вистачає на уроках гуманітарного циклу,
тому виникає необхідність у вчителя звернутися до позаурочних
форм роботи. Кожна така форма, якщо вона добре продумана і
підготовлена, дає можливість підліткам зацікавитись матеріалом,
виявити свої розумові здібності, розвивати спілкування. Сьогодні
найпоширенішою формою роботи в позанавчальний час є
факультатив.
Під час роботи факультативу діти мають можливість краще
підготуватися до спілкування в суспільстві. Доречніше таку
форму роботи застосувати в одинадцятому класі, бо підлітки
готуються до виходу в доросле життя. Таке життя передбачає
багато труднощів, які можуть виникнути і під час спілкування.
Цей процес забезпечується різними формами, серед яких є
читання літератури. Тому недаремно одним із курсів у старших
класах є факультатив ―Читання як засіб розвитку культури
мовлення‖.
На вступних заняттях цього курсу вчитель допомагає учням
усвідомити себе читачем класичної літератури, сприйняти не
тільки зміст, а й способи викладу, розкриває перед ними
здатність художньої літератури розбудовувати мовлення і
мислительну діяльність читачів.
При вивчені лексики твору, а саме загальних положень,
варто вчити школярів визначати в творі форми зображення
типових ситуацій спілкування і охарактеризовувати мовні засоби
його реалізації. Доречно вказати на користь ведення
індивідуального словника запам’ятовування і використання
записаних мовних засобів у власній мовленнєвій практиці. Під
час роботи маємо формувати уміння й навички добору і запису
мовних засобів у словник. Далі при розгляді значень слів і їхньої
ролі у формуванні змісту твору можемо ознайомити учнів із
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способами називання та деталізації опису явищ, подій і ситуацій
об’єктивної дійсності за рахунок конкретизації їх зовнішнього
вигляду, співвідношення з іншими явищами і фактами, місця
розташування чи перебування і призначення або суспільної ваги.
Сприяє розвитку культури спілкування і розгляд тем, де
вивчаються інтернаціоналізми. На таких заняттях педагог
ознайомлює учнів із структурою іншомовних словників,
загальномовного російсько-українського словника і російськоукраїнських термінологічних словників; показує, коли і як
доцільно звертатися до них у мовленнєвій практиці, підкреслює,
що інтернаціоналізми можна вживати тільки тоді, коли добре
знаємо їх значення. Вчителю особливу увагу варто звернути й на
те, що етикетні норми спілкування не схвалюють перенасичення
свого мовлення іншомовними запозиченнями. Отже, уміння й
навички використовувати такі словники у процесі роботи над
текстами що якнайкраще формують культуру спілкування
підлітків.
Під час ознайомлення учнів з історичними і тлумачними
словниками, педагог вкаже на способи розкриття в них
історичної лексики та архаїзмів. Це допоможе у процесі роботи з
текстами історичних романів і повістей.
Вивчаючи основні вимоги до тексту і висловлювання, робота
організовується таким чином, щоб учні шукали в художній
літературі красу висловлювання, помічали і запам’ятовували
мовні засоби логічного розгортання думки та переходу з опису
одного об’єкта на опис іншого. Щоб збагатити словниковий запас
учнів, учитель звертає їх увагу на відображення в газетних
текстах ситуацій і церемоній міжнародного мовленнєвого
спілкування.
Факультативна робота з формування культури спілкування
передбачає і ознайомлення школярів із словниками мови
письменників:
Т.Г.Шевченка,
Г.Ф.Квітки-Основ’яненка
та
О.С.Пушкіна, які дають можливість дітям усвідомити важливість
використання їх для збагачення мовлення в умовах усного і
писемного спілкування.
Однією з тем факультативного заняття є обговорення з
учнями
етикетних
правил
користування
чужими
висловлюваннями у своїй мовленнєвій практиці, які вказують на
допустимі і недопустимі межі та способи переказування чужих
висловлювань у різних ситуаціях усного і писемного мовлення.
Під час такої роботи учням подаються поняття про плагіат та
його суспільну оцінку.
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У позаурочній роботі у вчителя є більше можливостей, щоб
привчити підлітків стежити за ритмікою і милозвучністю свого
усного і писемного мовлення, є нагода звернути увагу на ситуації
доцільності і необхідності чергування у з в та і з й, усування
зайвого повторення слів і словоформ у тексті. Педагогу
необхідно вказати на плавність викладу прозового тексту,
вивчаючи з дітьми ритміку та мелодику.
Також учні повинні усвідомити стилістично обумовлену
необхідність виносок і приміток та їх різницю у способі викладу в
основному тексті.
Існують і інші засоби, що сприяють розвиткові культури
спілкування, які можна використовувати під час факультативних
занять, але вони не такі ефективні. Тому ми на них не
зупинялися, а вказували на найдоречніші при вивчені курсу
―Читання як засіб розвитку культури мовлення‖.
Такі заняття мають пробудити у школярів бажання жити в
атмосфері великої культури і потребі постійного спілкування.
СКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ

Богомолова І.В.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА УЧНІВ У ПРОЦЕСІ
СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
Відомо, що досягнення навчальної мети можливе лише за
умови переходу від суб’єкт-об’єктної системи навчання до
суб’єкт-суб’єктної,
тобто
такої,
що
передбачає
його
індивідуалізацію.
Слід згадати, що традиційна система (суб’єкт-об’єктна)
розглядає вчителя як суб’єкта навчання, а учня як об’єкта його
педагогічних впливів, тобто одержувача готових знань від
учителя. Причому ефективність засвоєння таких знань залежить
від методів і прийомів, які використовує вчитель.
Недоліком традиційного навчання є те, що учням подають
кінцеві, готові результати дослідження, залишаючи поза увагою
особливості пізнавальної діяльності школярів. Компенсувати такі
недоліки допомагають сучасні підходи до навчання, де учень
виступає не як його об’єкт, а як суб’єкт (суб’єкт-суб’єктна
система) зі своїми поглядами й уявленнями про світ. Це
передбачає зміну й функцій вчителя – головним стає не лише
викладання матеріалу, а й організація пізнавальної діяльності,
що потребує активної взаємодії вчителя й учнів. Учитель
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організовує діяльність школярів, спрямовує її, повідомляє нову
інформацію, демонструє прийоми та способи дій, контролює,
оцінює, надає необхідну наочність, але сформувати знання,
уміння і навички учнів без їх власної активності не можливо
[1; 105].
Найкраще реалізувати вищезазначене допомагає перехід
до індивідуальних форм навчання. На жаль, школа сьогодні
знаходиться
в
умовах,
які
унеможливлюють
повну
індивідуалізацію навчального процесу. Серед об’єктивних
причин цього явища слід виділити такі:
– велика наповненість класів (30-40 учнів);
– нестача навчального часу (на вивчення предмета, як
правило виділяється 2-3 академічні години протягом тижня);
– відсутність необхідної кількості сучасної навчальної
техніки (зокрема, комп’ютерного забезпечення), у той самий час
постійне зростання обсягу наукової інформації.
Слід також зазначити, що індивідуальне навчання вимагає
від учителя-предметника не тільки глибоких фахових знань, а й
знань з психології, які допомагають йому перейти на інший
рівень стосунків з учнями. Треба пам’ятати педагогу й про те, що
для особистості характерними є різні рівні сприйняття; один і той
самий навчальний матеріал може засвоюватися через активне
включення різних сенсорних систем (не тільки зору і слуху, а й
через моторику й тактильне сприйняття) [4; 35].
Досвід показує, що при викладанні навчального матеріалу
вчитель враховує особливості сприйняття кожного учня. Тому на
уроці варто використовувати не тільки пояснення за допомогою
мови, а й застосовувати плакати, карти й схеми. Учням доцільно
пропонувати також індивідуальні форми роботи: написання
рефератів, підготовку цікавих доповідей, виготовлення приладу
та його захист, різноманітні задачі з пошуковим змістом,
підготовку і проведення демонстрацій на уроці тощо.
Зазначене вище стає особливо актуальним в умовах
вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи, при навчанні
дорослих, адже саме вони складають значну частину учнівського
контингенту цієї школи. Поведінка дорослих значною мірою
відрізняється від поведінки звичайних школярів, бо вони мають
більш стійку мотивацію до навчання, завжди намагаються
самостійно приймати рішення, у них наявний певний життєвий
досвід, який теж може бути джерелом отримання знань, а
головне їм необхідно мати точне уявлення про практичне
застосування тих чи інших знань [3; 7–11].
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Реалізація цього, на нашу думку, відбувається більш
успішно при використанні на уроках індивідуальних карток, до
яких ми відносимо інструкційні карти та карти-консультації.
Так, наприклад, на уроці фізики у вечірній школі при
вивченні нового матеріалу кожному учню можна запропонувати
інструкційну карту, на якій вказані тема і завдання уроку, а також
поданий детальний план дій, згідно з яким виконується кожний
дослід або експериментальне завдання. На цій карті учні
записують зроблені на основі власних спостережень висновки і
розрахунки щодо експериментальних завдань. Працюючи за
цією картою, учень має змогу самостійно виконувати досліди і
спостерігати за явищами (у темпі, що властивий саме йому),
робити висновки. Вчитель під час такої роботи виконує роль
спостерігача і, за потреби, консультанта.
Працювати з картою можна протягом усього уроку, чергуючи
пояснення вчителем нового матеріалу з виконанням дослідів
учнями, а можна спочатку подати теоретичний матеріал, а потім
щоб учні закріпили його у процесі індивідуальної роботи.
Консультаційна
карта
містить:
опорний
конспект
навчального матеріалу, який школярі мають засвоїти протягом
уроку, приклади розв’язування аналогічних задач, завдання для
самоосвіти, приклади практичного застосування вивченого
явища чи закону. Цю карту учні можуть використовувати не лише
протягом уроку, а й при виконанні домашнього завдання.
Опорний конспект звільняє учнів від необхідності переписувати у
зошит інформацію, яка подається на дошці, що в свою чергу дає
змогу уважно слідкувати за поясненням учителя.
Приклади розв’язаних задач (зразки правильного їх
оформлення), які містяться у карті, надають можливість учням
самостійно виробити навички розв’язання.
Завдання для самоосвіти містять якісні, кількісні, а іноді, й
експериментальні задачі, для виконання яких необхідно
опрацювати значний обсяг навчального матеріалу як на уроці
так і вдома.
Використання таких карток у навчально-виховному
процесі вечірньої (змінної) ЗОШ №12 надало можливість
забезпечити більше унаочнення матеріалу, сприяло розвитку
в учнів практичних навичок, більш повному засвоєнню
відповідної інформації. Слід також зазначити, що це
допомогло задіяти як зорове, так і слухове сприйняття учнями
навчального матеріалу, а також заощадити час на уроці, бо
учням не треба було під час пояснення вчителя складати
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конспект.
Нижче наведено інструкційну карту та карту-консультацію,
які були використані на уроці фізики при вивченні учнями 10
класу теми ―Змочування. Капілярність‖
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА
Змочування. Капілярність
Прізвище, ім’я учня ____________________________________
Завдання:
- за допомогою експерименту ознайомитися з
явищами змочування та капілярності;
- на дослідах з’ясувати залежність висоти
підйому рідини від діаметра капіляра та
товщини повітряного клина;
- навчатися визначати радіус капіляра та
коефіцієнт поверхневого натягу рідини
Дослід 1.
Спостереження залежності висоти піднімання
рідини від товщини повітряного клина.
Обладнання: скляні пластинки; чашка Петрі з водою,
пластилін.
Виконання
1. За допомогою пластиліну з’єднайте дві скляні
пластинки так, щоб між ними утворився повітряний клин.
2. Опустіть пластинки у воду на глибину 1 см.
Спостерігайте за поводженням води між пластинками
(замалюйте побачене)
3. Змініть товщину клина додавши (забравши) трішки
пластиліну між пластинками. Повторіть дослід і замалюйте
побачене.

мал. 1
мал. 2
мал.3
4. Зробіть
висновок
стосовно
залежності
висоти
піднімання води від товщини повітряного клина:
Висновок: ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Дослід 2.
Спостереження залежності висоти піднімання
рідини від діаметра капіляра.
Обладнання: капілярні трубки різних діаметрів, посудина з
водою
Виконання
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1. Занурте в посудину з водою кілька капілярних трубок і
спостерігайте на яку висоту підніметься вода у кожній трубці.
2. Зробіть
висновок
стосовно
залежності
висоти
підіймання рідини від діаметра капіляра.
Висновок: ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Експериментальне завдання I. ―Вимірювання поверхневого
натягу води способом піднімання рідини в капілярі‖
Обладнання: Капілярна трубка, посудина з водою, лінійка,
голка, штангенциркуль.
Виконання
1) Виміряйте діаметр капіляра за допомогою голки і
штангенциркуля:
D=
2) Опустіть капіляр у посудину з водою і виміряйте висоту
підйому води в ньому:
h=
3) Врахувавши те, що рідина піднімається в капілярі доти,
поки сила поверхневого натягу F н зрівноважить силу тяжіння
Fтяж., яка діє на підняту воду виведіть рівняння для
коефіцієнта поверхневого натягу води: F н = F тяж.
=
4) Обчисліть поверхневий натяг води за одержаною
формулою.
Експериментальне завдання IІ. ―Обчислення радіуса
капілярної трубки‖
Обладнання: капілярна трубка, посудина з водою, лінійка.
Виконання:
1) Опустіть капілярну трубку в посудину з водою і
спостерігайте за підніманням води.
2) Після закінчення піднімання води виміряйте висоту, на
яку вона піднялася: h =
-2
3) Врахувавши, що  = 7,3·10
Н/м – коефіцієнт
3
поверхневого натягу води, а  = 10 кг/мі – густина води,
обчисліть r – радіус капілярної трубки за висотою h  2

rg

підняття рідини
r=
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КАРТА-КОНСУЛЬТАЦІЯ
Змочування. Капілярні явища
На кожну молекулу рідини, що
Fр знаходиться на межі рідина-тверде тіло
діють сили:
Fр – рівнодійна сил притягання
Fт молекул рідини.
Fт – рівнодійна сил притягання
молекул твердого тіла.
Змочування
Незмочування
Fт > Fр
Fт < F р

Рідина
Т
верде
тіло

Рідина розпливається по
Рідина стягується у краплю
поверхні твердого тіла
Меніск – викривлена поверхня рідини

 < 90°С – змочування

 > 90°С – незмочування

F  2r - сила

F

додаткового тиску

Fн

Fн

 

Fн
F

 – формула

2r
h

Лапласа для
обчислення
додаткового тиску

h
поверхневий шар,
скорочуючись,
піднімає рідину
на висоту h
 = 0 – повне
змочування
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2
cos
rМ

Fн

2cos 
grM

α – коефіцієнт
поверхневого
натягу
ρ – густина рідини
rM – радіус меніск

h

поверхневий шар,
скорочуючись,
опускає рідину на
висоту h
 = 0 – повне
незмочування
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Задача. Відкриту з обох кінців капілярну трубку радіусом r = 1мм
наповнено водою і встановлено вертикально. Якої
висоти стовпчик води утримується в капілярі? Товщину
стінок капіляра вважити дуже малою
Дано:
-3
r = 1мм = 10 м
3
3
ρ = 10 кг/м
h -?

Розв’язок
У вертикальній трубці стовпчик води
утримується двома менісками – нижнім і
верхнім (див. малюнок).
Запишемо умову рівноваги стовпчика
води: сила тяжіння, яка діє на стовпчик води
з боку землі, врівноважується силами
поверхневого натягу води, що діють вздовж
верхнього і нижнього перерізів трубки.
Таким чином:

mg   2r   2r
2
де m  hr – маса стовпчика води,

α – коефіцієнт поверхневого натягу води.
Тоді:

ghr 2  4r
Звідси:
4
h
gr
h

4  0,76 Н
10 кг
3

м
3  9,8

м
Відповідь: h = 0,031 м, або h = 3,1 см.

м

с2

 10 3 м

Завдання для самоосвіти
Для успішного виконання цих завдань опрацюйте параграф
21, 22 підручника ―Фізика – 10‖.
1. Чому пакети для молока не виготовляють з газетного
паперу?
2. Чи утворюється роса на рослинах, які вода
а) змочує; б) не змочує.
3. Для чого місце паяння на поверхні деталі старанно
очищують від жиру і окислів?
4. Чи можуть рідини мати таку форму поверхні біля
капілярів, як зображено на малюнку?
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а
б
в
г
5. За рахунок якої енергії піднімається вода в капілярі?
6. Сферичні колби наполовину заповнені водою і ртуттю.
Яке положення займуть рідини в стані невагомості?
7. Дві краплі води спочатку займають положення,
зображене на малюнку. Чи збережуть вони його й надалі?
8. У капілярі вода піднімається на Н = 10мм. Скільки води
може втримати такий вертикальний капіляр з двома відкритими
в повітрі кінцями?

а
б
9. Гніт піднімає гас на висоту 4 см. На яку висоту по цьому
гніту піднімається вода? Коефіцієнт поверхневого натягу води
3
прийняти 0,07 Н/м, гасу – 0,024 Н/м, густина води – 1000 кг/м ,
3
гасу – 800 кг/м .
10. У капілярній трубці рідина піднімається на висоту Н. Чи
витікатиме рідина з неї, якщо верхній кінець трубки підняти над
рідиною на висоту h < Н?
Це цікаво
Капілярність пояснює такі явища як поширення живильних
соків від кореня до верхівки рослин (соки із ґрунту можуть
підніматися по капілярам рослин на висоту в кілька десятків
метрів).
Ґрунтові капіляри дозволяють підніматися ґрунтовим водам
на поверхню. Спосіб затримки вологи в ґрунті – розпушування
(культивація ґрунту), щоб підсилити випаровування вологи,
ґрунт закотковують (у літній сонячний день з кожного гектару
випаровується 10 т води).
Волокниста структура тканини дозволяє їх фарбувати у
різні кольори.
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Задля кращого зберігання виробів із дерева їх фарбують
олійними фарбами або покривають лаком (так закупорюються
капіляри і волога не потрапляє до деревини).
У будівництві використовують гідроізоляцію, щоб уникнути
підняття вологи по капілярам, що знаходяться у цеглі та інших
будівельних матеріалах та ін.
1. Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. Педагогіка: Навчальний
посібник. – Вінниця: ―Книга Вега‖, 2003. – 416 с.
2. Гончаренко С.У. Фізика: Підручник для 10 кл. середньої
загальноосвітньої школи. – К.: Освіта, 2002. – 319 с.
3. Сиротенко Г.О. Шляхи оновлення освіти: Науково-методичний
аспект. Інформаційно-методичний збірник. – Х.: Основа. – 2003. – 96 с.
4. Якиманская
И.С.
Личностно-ориентированое
обучение
в
современной школе. – М.: Сентябрь, 1996. – 96 с.

Бондюченко О. В.
МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Освіта України спрямована на формування творчої
особистості, яка здатна не лише відтворювати отримані знання, а
й творчо мислити, бути активною і ініціативною. В ―Концепції
громадянського виховання особистості в умовах розвитку
української державності‖ написано: ―Важливою складовою змісту
громадянського виховання є розвиток мотивації до праці,
усвідомлення життєвої потреби у трудовій активності, ініціативі,
підприємництві; розуміння економічних законів і проблем
суспільства та шляхів їх розв’язання, готовність до соціальної
творчості як умови соціальної адаптації конкурентоспроможності й
самореалізації особистості в ринкових відносинах‖. [1]
Проблемою активізації пізнавальної діяльності займалося
багато відомих психологів (Д. М. Богоявленський, П. Я. Гальперін,
Л. С. Виготський, В. В. Давидов та інші), педагогів (Л. П. Арістова,
Ю. К. Бабанський, Д. В. Вількеєв, М. О. Данилов, В. О. Онищук,
Г.І.Щукіна та інші), проте і на сьогодні немає чітко виробленого
підходу до розв’язання цієї проблеми.
Треба зауважити, що не слід в свою чергу недооцінювати
традиційні методи навчання, оскільки активне (продуктивне)
мислення має в основі пасивне, тобто ту базу знань, умінь і
навичок, які були отримані шляхом звичайного ознайомлення і
закріплення на елементарних прикладах.
Усі методи навчання можна розділити на дві групи:
традиційні (пасивні) і активні. Відмінність між цими двома
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групами перш за все у їх задачах. Перші орієнтовані на звичайну
передачу знань від вчителя до учнів та застосування цих знань
до розв’язання елементарних задач. Вони виконують свою
відтворюючу функцію в навчанні, проте є недостатньою базою
для формування творчого мислення учнів, не сприяють
підвищенню активності, реалізації індивідуального підходу в
навчанні та активному ставленні до предмета і розвитку
ініціативності учнів.
Важливою рисою активних методів навчання є створення
атмосфери співпраці та взаємодопомоги, розвитку навичок
спілкування, уміння чітко і лаконічно висловлювати думки.
Основними методами активізації навчально – пізнавальної
діяльності учнів, що набули популярності останнього часу нами
виділені наступні:
1. Мозкова атака – це метод розв’язання невідкладних
завдань за мінімальний час, в процесі якого необхідно
викласти найбільшу кількість ідей за невеликий проміжок
часу, обговорити і здійснити їх відбір. Цей метод
використовується для розвитку творчих здібностей учнів
або для розв’язання складних проблем.
2. Проектна робота – завданням її є розробка власної
моделі, процедури, схеми тощо, під час якої учні
набувають корисних дослідницьких навичок.
3. Самоанське коло – метод, в ході якого оголошується
тема обговорення, три – чотири існуючих точки зору
щодо неї; кожен учень вибирає певну точку зору і
висловлює свої думки щодо неї.
4. Аналіз конкретних ситуацій – суть його в тому, що
вчитель створює проблемні ситуації, учні аналізують їх і
приймають відповідне, на їх думку оптимальне, рішення.
5. Сократичний метод навчання – метод, згідно якого
вчитель дає запитання, а учні відповідають на них;
запитання ставляться в певній логічній послідовності;
вчитель
критично
оцінює
відповіді
учнів
та,
використовуючи конструктивну систему питань, формує в
учня пошукові навички і уміння.
6. Тематична дискусія – метод використовується для
обговорення та аналізу складних теоретичних і
практичних проблем, обміну досвідом учнів, для
уточнення та узгодження позицій учнів і вчителя,
вироблення єдиного підходу до пошуку даного явища.
7. Експертні групи – при застосуванні цього метода учнів
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ділять на групи і відповідно розподіляють між ними певні
завдання, вони їх розв’язують, потім об’єднуються для
обговорення отриманих результатів.
8. Кейс-метод – згідно цього методу учням пропонується
опис деякої реальної ситуації; вони вивчають і оцінюють
її, потім разом аналізують причини успіху чи невдачі в
описаній ситуації.
9. Інтерв’ювання – метод, в ході якого учні готують по
декілька запитань на запропоновану тему, вибирають
серед всіх найбільш вдалі і за ними проводять усне
опитування, потім доповідають про результати.
10.Коло знань – метод, при застосуванні якого учні діляться
на декілька груп; кожна група отримує завдання, яке
необхідно виконати за якийсь проміжок часу; завдання
розбивається на декілька коротших завдань, кожне з яких
в певній послідовності учні виконують по черзі (по колу);
потім об’єднуються в одну групу і обговорюють отримані
результати.
11.Метод контрольних питань – полягає у відповіді на
декілька груп питань, кожна з яких складається з
підпитань, відповіді на які дають інформацію про об’єкт
задачі, місце, способи розв’язання.
12.Ігри – найбільш розповсюджений метод активізації.
Можна виділити три групи ігор: рольові (гра-змагання,
ділова гра, гра з дослідженням проблеми і т. д.),
навчальні,
імітаційно-моделюючі
(гра-вправа,
граілюстрація, ситуативна гра і інші). Кожна група
відрізняється кінцевим результатом.
Нами було проаналізовано розмаїття активних методів
навчання і можливості їх застосування в різних класах, на різних
етапах уроку гімназії №3.
На основі проведення практичної роботи ми можемо
зробити висновки.
У 5-6 класах найбільш дієвим методом навчання є гра.
Застосування гри або ігрових елементів значно підвищує інтерес
дітей цього віку до навчання. Це пояснюється перш за все
психолого-педагогічними особливостями дітей.
У 7-9 класах крім гри, елементи якої застосовуються не
лише в цій ланці, а й в 10 – 11 класах, широко використовуються
також метод ―мозкової атаки‖, аналіз конкретних ситуацій, метод
експертних
груп,
―інформаційний
пропуск‖,
кейс-метод,
інтерв’ювання, коло знань. З 9-го класу доцільно застосовувати
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метод контрольних питань та тематичну дискусію.
10-11 класи відкривають найбільш широкий простір для
застосування методів активізації пізнавальної діяльності. На
цьому
етапі,
крім
всіх
вищезазначених
методів
використовуються також проектна робота, самоанське коло,
сократичний метод навчання, широко застосовуються тематичні
дискусії.
Наведемо результати зміни рівня знань учнів 5-7 класів до і
після застосування активних методів навчання.
Результати дослідження рівня знань учнів
Контрольні

Експериментальні

Класи

До
експерименту

Після
експерименту

5-А
5-Б
6-А
6-Б
7-А
7-Б

8,6

8,9

7,9

8,1

7,9

До
експерименту

Після
експерименту

8,3

9,0

7,6
8,8

8,1
9,4

8,3

Проведене дослідження довело, що при правильному
застосуванні та відповідній організації активного навчання,
можна підвищити рівень знань та активність учнів.
1. Дамарацкая С.И. Интерактивные формы работы, как фактори
повышения познавательной деятельности учащихся
// Інтерактивне навчання: Досвід впровадження / За ред. В.Д.Шарко.
– Херсон: Олді-Плюс, 2000. – С.7-9.
2. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку
української державності // Освіта України. – №32. – 2000.
3. Кудрявцева В.Ф. Методи інтерактивної роботи // Інтерактивне
навчання: Досвід впровадження / за ред. В.Д.Шарко. – Херсон: ОлдіПлюс, 2000. – С.35-38.

Рибка Т.Л.
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
Кому не доводилося спостерігати, як гасне блиск в очах
дітей, що прибігли з перерви на урок, протягом якого вчитель
даремно б’ється над тим, щоб розбудити у них пізнавальний
інтерес. Причина цього найчастіше криється в невмілій
організації навчального процесу.
Ефективність навчального процесу залежить не лише від
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здібностей учнів, а й від наявності в них цілеспрямованої
мотивації навчання, від їхньої навченості, здатності до навчання,
працьовитості.
Об’єктивні труднощі вивчення математики, пов’язані із
специфікою предмета, зумовлюють необхідність врахування
психологічних
закономірностей
мислення,
індивідуальних
особливостей пізнавальної діяльності учнів.
Диференціація – це засіб індивідуалізації навчання, тобто
створення умов, при яких кожен учень може оволодівати
навчальним матеріалом в характерному для нього темпі.
За темпом оволодівання навчальним матеріалом учнів
можна розділити на чотири групи.
І група – учні з високим темпом навчання: досягають
повного розуміння навчального матеріалу в процесі його
первинного сприймання; для запам’ятовування їм достатньо 1-2
відтворень; схеми розв’язування типових задач засвоюють у
процесі розв’язування задач, для безпомилкового виконання
завдань обов’язкового рівня їм достатньо виконання 1-3 вправ.
ІІ група – учні з середнім темпом навчання: засвоєння нових
знань і умінь не викликає особливих затруднень; способи
виконання типових задач засвоюють після розгляду 2-3 зразків;
безпомилково виконують завдання обов’язкового рівня навчання
після виконання кількох тренувальних вправ.
ІІІ група – учні з низьким темпом навчання: при засвоєнні
нового матеріалу зустрічаються з певними труднощами, в
багатьох випадках потребують додаткових роз’яснень; нескладні
типові задачі вміють розв’язувати після тривалого тренування.
ІV група – реально невстигаючі учні: мають суттєві
прогалини в знаннях, навчити їх розв’язувати прості типові задачі
– складне педагогічне завдання.
З точки зору індивідуалізації навчального процесу, найбільш
доцільною є така організація навчання, при якій учні спочатку
оволодівають програмовим матеріалом з усієї теми на
основному рівні. Учні, які досягають цього, переходять до
навчання на ускладненому рівні, а ті, що не справляються,
залучаються до додаткової тренувальної роботи.
Значно більше відповідає ідеї рівневого навчання подання
математичної інформації великими блоками, одним-трьома
теоретичними комплексами, що вичерпують всю тему, з
поетапним, рівневим її відпрацюванням.
Я працюю за такою схемою:
- ознайомлення з теоретичним матеріалом теми і його
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застосування у найпростіших ситуаціях;
урок досягнення обов’язкових результатів навчання з
теми. На цьому уроці розв’язуємо з учнями вправи
базисного рівня, потім декілька учнів відтворюють те ж на
дошці;
- перевірка засвоєнь учнями матеріалу на обов’язковому
рівні: самостійна робота на 15-20 хв. обов’язково
різнорівнева;
- далі навчання здійснюється на двох рівнях:
1) самостійне розв’язування завдань підвищеного рівня
учнями, які досягли обов’язкового рівня навчання;
2) продовження
роботи
над
обов’язковими
результатами навчання з учнями, які частково
оволоділи ними;
- розбір з усіма учнями завдання підвищеного рівня;
- перевірочна
контрольна
робота,
обов’язково
різнорівнева;
- узагальнення, систематизація теоретичних знань, залік.
Дана методична система реально дозволяє;
- індивідуалізувати процес навчання (будувати його
відповідно до індивідуальних темпів навчання кожного
учня);
- інтенсифікувати процес навчання (скорочувати час на
вивчення теми);
- диференційовано вирішувати проблеми розумового
розвитку учнів, залежно від досягнутого рівня;
- ефективно організувати самостійну роботу учнів.
В своїй практиці використовую такі прийоми і засоби
навчання:
- самостійна робота з підручником;
- самостійний пошук розв’язування задачі;
- використання опорних конспектів, таблиць, спеціальних
карток, кросвордів;
- диференційовані запитання і завдання.
Так, наприклад, при самостійному вивченні теми за
підручником учні поділені на три групи за рівнем знань. Робота
йде лише з підручником, без записів у зошит. Олівцем у
підручнику учні позначають:
+ – все зрозуміло; означення, які треба вивчити, формули;
– – зовсім нове, не зрозуміле;
? – факти, твердження, які вже зустрічалися, але в ході їх
пояснень у учнів виникають труднощі.
-
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Завдання вчителя полягає в тому, щоб добиватися того, що
кожен учень над кожним рядком підручника поставив відповідний
знак (+,?, -). Це дає змогу кожному учню прочитати ту частину
матеріалу, яка потрібна йому за планом. Після того, як кожен
учень прочитав окремо своє завдання, вся група разом готує і
відбирає той матеріал, який треба записати в план-конспект
уроку.
Матеріал, над яким всі учні групи поставили знак (-), учитель
пояснює всьому класу в ході складання плану-конспекту.
Аналогічно можна організувати роботу, наприклад, при вивченні
теми ―Арифметична і геометрична прогресії‖, ―Подільність
чисел‖, ―Суміжні і вертикальні кути‖ та багато інших.
Спинимося коротко на методиці роботи вчителя при
проведенні різнорівневої самостійної роботи.
Учень повинен бачити систему оцінювання роботи як в
цілому, так і кожного завдання окремо. Так, при вивченні теми
―Арифметична прогресія‖ на етапі перевірки засвоєння учнями
матеріалу на обов’язковому рівні, може бути вибрана така
самостійна робота.
В-І (6 балів)
В-ІІ (6 балів)
В-ІІІ (11 балів)
В-ІV (11 балів)
1б. 1. Написати 4 перших члени послідовності, заданого формулою 2б.
n
n
3
2
аn = 2
аn = 3
а) аn = 2 ∙ n ;
а) аn = 2 ∙ n ;
n 1
n
б) аn (1)
б) а  2  1
n
2n
3n  1
1б. 2. В арифметичній прогресії (аn), знайти а21, якщо:
а4 = 4; d = 5
а1 = 5; d = 4
а1= 0,1; d = 0,3
а1= 0,3;d = 0,1
2б 3. Знайти перший член арифметичної прогресії (аn), якщо:
а26 = 57; d = 3
а91= 14; d = 2
а36 = 1,5; d = 0,4
а41 = 2,3; d = 0,5
4. Знайти
Різницю арифметичної
Перший член і різницю
прогресії, якщо:
арифметичної прогресії, якщо: 6 б.
2б. а1 = 96;
а1 = 24; а46 = 87
а5 + а10 = 74
а5 + а8 = 82
а37 = 6
а4 + а7 = 58
а3 + а9 = 76

Тепер розглянемо методику роботи вчителя при
продовженні навчання на двох рівнях.
1) При самостійному розв’язуванні вправ підвищеного рівня
я часто пропоную учням нестандартні задачі, задачі історичного
змісту, задачі-жарти, рівняння і нерівності з параметрами.
Так, у 6 класі, при вивченні теми ―Модуль‖, пропоную вправи
типу:
│х – 2│ = 9, │х – 3│  8, │х + а│ = 8, │х – 4│ = а.
Або при вивченні у 6 класі теми ―Раціональні дроби‖ дано
таку вправу: Яке це число?
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Загадав одне число,
Взяв його третину,
І побачив, що всього
Вийшла половина.
При вивченні теми ―Арифметична прогресія‖ пропоную такі
вправи.
1. Чи є числа 1000 і 2000 членами арифметичної прогресії з
першим членом 5 і різницею 3?
2. Знайти помилку в обчисленні.
-32; -30; -28 – арифметична прогресія.
Скільки від’ємних членів має ця прогресія?
а1 + (n – 1) · d < 0,
-32 + (n – 1) · (-2) < 0,
-32 – 2n + 2 < 0
n < 17.
Відповідь. 16 від’ємних членів.
2) При
продовженні
роботи
над
обов’язковими
результатами навчання з учнями, які оволоділи ними
частково, пропоную учням такі диференційовані
завдання:
1. Картки підказки.
Розв’язування квадратних рівнянь
2

ах + bх + с = 0 а ≠ 0
2
Д = b – 4ас – дискримінант
1) Д > 0
2) Д = 0 3) Д < 0
х1,2 =  b  Д , х1 = х2 =  b

2а

2а

два
різних
корені

два
коренів
рівні немає
корені

2

2х – 7х + 6 = 0
Я роблю так
2
Д = 7 – 4 · 2 · 6 = 49 – 48 = 1
1) Д = 1 (Д > 0) – 2 корені
2) х1 =  b  Д = 7  1 = 6 = 3
22 4 2
2а
х2 =

 b  Д = 7  1 = 8 =2
2а
4
22

Відповідь. х1 =

3
; х2 = 2
2

З даних функцій вибрати лінійні
y
y
x

y
x

Так організована робота учнів дозволяє:
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1) поетапно формувати виконавчі навчальні дії;
2) спонукати учнів до планування своїх дій при розв’язанні
поставлених завдань;
3) активізувати діяльність учнів, спрямовану на самостійне
одержання знань.
Сафонова І.Я.
З ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИВАЛЬНОГО
НАВЧАННЯ З МАТЕМАТИКИ В 5-7 КЛАСАХ
В концепції 12-річної загальноосвітньої школи України чітко
поставлена стратегічна мета школи, а саме: життєва і соціальна
компетентність учнів, що передбачає розвиток і саморозвиток
школярів на основі більш повного використання внутрішнього
потенціалу особистості. Належний рівень розвитку учнів
позитивно впливатиме і на якість навчання та їх інтелектуальний
розвиток.
Однією з педагогічних систем, в якій основна увага
приділяється розвитку індивідуальних здібностей дитини,
формуванню цілеспрямованої навчальної діяльності і є система
розвивального навчання.
Основною формою навчально-виховного процесу в школі,
на якому учні засвоюють систему знань, умінь і навичок,
розвивають свої творчі здібності й можливості, формують
необхідні якості є урок.
Урок у розвивальному навчанні – це те дійство, де вчитель
управляє навчальною діяльністю школярів відповідно способу
сходження від абстрактного до конкретного, створює умови для
засвоєння ними знань на основі змістовних узагальнень. Він
пояснює, показує, нагадує, натякає, підводить до проблеми, іноді
свідомо помиляється, радить, спеціально створює проблему
успіху, формує мотиви навчання, закріплює авторитет учня
серед товаришів. Суть і основи всіх цих та інших дій вчителя
спрямовані на те, щоб перетворити навчальну діяльність учня в
цілісне і повноправне їх життя в шкільний період розвитку.
Учень на уроці – суб’єкт навчання. Він не учень, а основний
працівник на уроці. У зв’язку з цим змінюється типологія уроків у
розвивальному навчанні. Вона така:
1. Урок постановки учбової задачі.
2. Урок моделювання і перебудови моделі.
3. Урок рішення часткових задач по застосуванню
відкритого способу.
4. Урок контролю.
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5. Урок оцінювання способу діяльності учня.
Сам термін ―урок‖ у розвивальному навчанні набуває іншого
змісту. Це не відрізок часу (30 – 40 хвилин), а фрагмент учбової
діяльності з формування певної навчальної дії. Такий урок може
тривати і дві години, і десять хвилин. Наслідком цього є те, що в
розвивальному навчанні протягом 45 хвилин, як правило,
реалізуються уроки кількох типів. Наприклад, уроки контролю і
оцінки часто розміщуються в рамках одного часового відрізку, бо
дії, котрі на них формуються, тісно пов’язані.
Структура уроку відображає структуру учбової діяльності.
Інакше кажучи, формування кожної навчальної дії проходить
етапи традиційного уроку, але більш конкретизовані. Розглянемо
деякі з них.
Урок постановки навчальної задачі
Спочатку задачі, які пропонують дитині, є навчальнопрактичними. Цілі, які вони переслідують:
- спираючись на способи дії з об’єктами, які є в особистому
досвіді дитини, виділити, об’єктувати предмет вивчення,
тобто перебудувати практичну задачу в навчальну. (Так,
в математиці підбір придатної ―такої ж‖ дощечки,
кружечка і т.д. приводять до виділення параметрів
об’єктів, оволодіння поняттям ―величина‖);
- навчити діяти в рамках визначеного предмета;
аналізувати, контролювати свої дії;
- забезпечити засобами рішення навчально-практичних
задач;
- включити кожну дитину в спільну діяльність.
На наступному етапі формування навчальної діяльності в
ситуацію навчально-практичної задачі включається поняття.
Практична задача трансформується в навчально-дослідну,
метою якої є ―аналіз школярем умов походження теоретичних
понять і оволодіння відповідними загальними способами дій‖.
Задача розподіляється на серію проміжних задач (підзадач),
які витікають із іншої і розв’язування яких забезпечує не тільки
отримання результату основної задачі, але й узагальнення
способу дії.
Обов’язковою умовою, яка забезпечує прийняття задачі, є
―думання руками‖, насиченість уроку предметними діями кожної
дитини. Часто з метою ―економії часу‖ дії дітей замінюються
демонстрацією зразка вчителем. У такому випадку ситуація не
стає задачею для більшості дітей, яким залишається тільки
запам’ятати висновок, який зробив вчитель чи інші діти.
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Предметні дії, контроль, оцінка, з точки зору застосування
способу, займають суттєву частину уроку постановки навчальної
задачі. Потім учні, які з успіхом застосовують засвоєний раніше
спосіб, раптом опиняються в ситуації, де зовнішньо схожа
задача не розв’язується, старий спосіб не спрацьовує. Питання:
Що сталося? Чому? Що змінилося? – кроки на шляху прийняття
задачі.
Оскільки мета уроку постановки учбової задачі – виділити
задачу, організувати предметні дії і діалог дітей так, щоб вони
задачу ―побачили‖, то формування задачі (дітьми!) є логічним
підсумком уроку цього типу.
Урок моделювання та перебудови моделі
Мета моделювання – виділити і зафіксувати найбільш
загальні відношення в предметі для його дослідження.
В розвивальному навчанні моделювання прямо пов’язане з
предметними діями учнів. Воно – засіб аналізу і рішення задачі,
яка виникла в процесі предметних перевтілень. Та й істинність
самого рішення (нового способу, відбитого в моделі)
перевіряється через предметні дії при рішенні окремих задач
(тут модель – опора рефлексії). Таким чином, модель виконує
плануючу і контролюючу функцію в учбовій діяльності.
Так звані ―абстрактні‖ завдання: по формулі накреслити
схему; за кількома формулами визначити залежність між
величинами, які входять в їхній склад і т.д., пропонуються тоді,
коли співвідношення ―прощупані‖, обдумані і відображені в
знаках, схемах неодноразово. За моделлю у кожної дитини
стоїть дія з реальними предметами, яку вона тепер уже може
виконати в розумовому плані (розумова дія).
Перші уроки, пов’язані з моделюванням, є, по суті, уроками
постановки навчальної задачі. Проблема в тому, що засобів для
відображення
загального
співвідношення
недостатньо.
Наприклад, в математиці можна відобразити рівні-нерівні за
якоюсь ознакою об’єкти у вигляді реальних предметів, але
малювати їх кожен раз довго, важко, а чи треба? Аналіз
дозволяє виявити основне відношення, яке треба зобразити.
Воно й відображається через схему. Кожен раз, коли виникає
нове відношення, виникає питання: як його передати
символічно?
Таким чином, основними цілями уроку моделювання є:
1. Побудова моделі як засобу конструювання нового
способу.
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2. Навчання побудові моделі на основі аналізу принципів,
способів її створення.
Оскільки модель для дитини – необхідний засіб, то
використовування її природно. ―Місце‖ моделі визначається в
залежності від завдання:
- дії супроводжуються моделлю;
- модель будується після закінчення дій.
В цьому випадку спосіб рішення задачі знаходиться
практично. Для того, щоб осмислити виконану дію, необхідно
побудувати схему виділеного відношення. Побудовані схеми
мотивуються питаннями: Як ти це виконував? Як би ти навчив
інших виконувати такі завдання?
Основним критерієм оцінки моделі є відображення нею
необхідних відношень в предметі і спосіб дії з ними.
Заохочується створення дітьми різних (з точки зору) моделей.
Вчитель спонукає дитину до розгорнутого аналізу моделей, їх
відповідності діям, відношенням, пропонуючи (або підтримуючи
тих, хто пропонував) нові (часто неправильні) або спростовуючи
встановлені. Це дозволяє визначити характер засвоєння,
оволодіння учнями вміння переходити від предметних дій до
роботи з моделлю. Причому перевага віддається такому ходу: Як
міркував автор висловлювання, схеми, формули? Встановлення
послідовності думок іншого дозволяє дитині проаналізувати своє
рішення. В тому ж випадку, коли він погоджується з автором, а
ствердження помилкове, допомагає побачити місце помилки, її
причину і способи її виправлення.
Урок розв’язання часткових задач по застосуванню
відкритого раніше способу (поняття)
Приблизна схема аналізу уроків розв’язання часткових
задач по застосуванню відкритого способу (поняття):
1. Яким чином вчитель контролює свідоме виконання
домашньої роботи учнями?
2. Якими засобами вчитель вводить дитину в ситуацію
використання відкритого способу (поняття) в розв’язанні
часткових задач?
3. Чи всі діти оволоділи цим способом і як?
4. Які форми використовував вчитель для організації
розв’язання часткових задач? Як організована на уроці
взаємодія учень-учень, учень-учитель, учень-група?
Позиція та роль учителя на уроці такого типу?
5. Рівень задач, їх ―цікавість‖ з точки зору математичного
матеріалу?
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Урок контролю та оцінки
1. Контрольна робота.
Переваги: вчитель бачить, чи вміють діти швидко
проаналізувати умови навчально-практичної задачі, вибрати
спосіб її розв’язання і правильно ним скористатися.
Недоліки: в роботу не завжди включають завдання, які
конкретизують всі етапи розв’язання навчального завдання;
вчитель не має повної інформації про засвоєння дітьми
теоретичних відомостей.
2. Тестова робота.
Виконуючи будь-яке завдання діти постійно перебувають у
ситуації вибору. Значить, вчитель повинен допомогти дитині
навчитися:
– підбирати різні варіанти відповідей, способів дій і т.п.;
– аналізувати їх у відповідності з нормою (правилом,
алгоритмом);
– усвідомлено вибирати правильний варіант.
На наш погляд, використання тестування в щоденній роботі
сприяє ефективному навчанню дітей аналізу та оцінці всіх
запропонованих тверджень і самостійному вибору із них
правильного. Дуже добре на уроках контролю пропонувати
групам (або парам) учнів складати фрагменти тестів з певної
теми. Для цього на уроках розв’язування часткових задач по
застосуванню способу дії вчитель повинен спеціально навчати
дітей складанню різних варіантів тверджень. Помилкові
твердження в тестах можна вважати одним із видів ―пасток‖.
―Пастки‖ треба не тільки пропонувати учням, але й учити їх
складати. Доцільно відводити окремі уроки, на яких діти
виконують і складають завдання з ―пастками‖ на всіх етапах
розв’язання навчально-практичної задачі.
До переваг тестів також відносяться:
1. Можливість швидко перевірити на уроці результати
роботи по формуванню певної навчальної дії, оцінити
рівень знання особливостей поняття, яке вивчається.
2. Можливість постійно включати в роботу завдання з
інших тем курсу.
3. Діагностична робота
Мета для учнів: визначити особисті досягнення і труднощі,
пов’язані з виконанням і коментуванням конкретних операцій
(учбових дій) в рамках визначеної теми.
Цілі для вчителя:
– точно визначити теоретичні знання з тем, над
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засвоєнням яких необхідно працювати з учнями;
порівняти особисті уявлення про навчальну ситуацію,
яка склалася в класі, з поглядами дітей.
Наведемо приклади етапів уроків з теми ―Властивості
арифметичного квадратного кореня‖.
Тема:
Квадратний корінь із добутку, дробу, степені.
Мета уроку: керувати діяльністю учнів по встановленню
способу, який дозволяє знайти квадратний корінь
із добутку, степеня, дробу не використовуючи
калькулятор.
Тип уроку:
постановка та розв’язування навчальної задачі,
моделювання.
–

№
Завдання
п.п.
2. Ситуація успіху та
створення проблемної
ситуації.
(завдання на дошці)
Знайти значення виразу без
калькулятора за 3 хвилини:
0,16; 121; 0; 49; 1/4;
121225;
4
2
36/81  121/225; 25 ; 81 =
2
(-81) .
Кожен учень записує в дві
колонки приклади, значення
яких він
зможу
не зможу
знайти
знайти
приблизна відповідь учнів:
зможу
не зможу
знайти
знайти
0,16; 121; 121225;
49; 1/4.
36/81121/225;
6
2
25 ; 81 ;
2
(-81) .
Учні аналізують свої
результати.
Вчитель: Чому ви не можете
знайти значення виразів, які
записані в другому стовпчику
без калькулятора за певний
проміжок часу?
Учні: Ми не знаємо способу
розв’язування, який би нам
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Мета
завдання

Форми
організації

Час
10
хв.

– повторити та Індивідуальна
робота
систематизуват
(кожен
учень
и знання по
відчуває
означенню
ситуацію
арифметичного
успіху та
квадратного
накопичення
кореня;
своїх
незнань)
- створити
ситуацію
успіху;
- рефлексія
своїх дій;

- вміння
аналізувати
навчальний
матеріал;
- мотивація
учбових дій;
- накопичення
своїх незнань.
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3.

допоміг.
Вчитель: А може це тільки в
цих прикладах ви не зможете
знайти їх значення?
Придумайте подібні приклади.
Учні записують свої приклади
на дошці і роблять висновок,
що їм потрібен новий спосіб
розв’язання для виконання
таких завдань.
Фіксація проблеми у
вигляді моделі.
Вчитель: Зафіксуйте
проблему у вигляді моделі.
Моделі дітей:
ab =?, а -?, b -?
a/b =?, а -?, b -?
2k
a =?, а -?
2
a =?, а -?

ТЕМА УРОКУ: Перетворення
корені.
№
Завдання
п.п.
3. Розв’язування вправ.
Учні одержують різнорівневі
завдання на картці.
1. Спростіть вираз:
a) (x + y)x;
b) (2 + 9x) (2 – 3x);
2
c) (1 – 5) – 20.
2. Розкладіть на множники:
a) а + 2а;
b) 14 – 7;
c) у – 3;
2
d) а – 3.
3. Скоротіть дріб:

- вміння
моделювати;
- виділяти із
окремого
загальне
(буквена
модель);
- розвивати
математичну
мову.

виразів,

які

Фронтальна
робота

містять

Мета завдання

4
хв.

квадратні

Форми
організації

Час
15 хв.

- формувати
вміння
перетворювати
вирази, що
містять
квадратні
корені;

Індивідуальна
робота

- розвивати
вміння
звертатися за
допомогою.

2
a) х  2 ;

х 2
b) 15  5 ;
6  10
с) 2 3  3 2  6

2 6  2
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2
d) ( 10  1)  3
10  3  1
4. Довести, що:

8 3  19  3  4
4.

Підбиття підсумків уроку.
Номери 1a 1b … 3d 4
задач
Знаю
Зможу
розв’язати
Розумію

- рефлексія
власних дій.

Індивідуальна
робота
(картки)

2 хв.

Цоброва І.А,, Гусак М.О.
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Матеріал чинних програм та підручників в початковій школі
дозволяє об’єднувати деякі близькі за змістом теми, поняття з
різних
дисциплін.
При
такій
систематичній
роботі
перебудовується весь процес навчання; знання набувають
системності, уміння стають узагальненими, комплексними.
Проблема здійснення міжпредметних зв’язків англійської мови
знаходиться в центрі уваги психологів, методистів, вчителівпрактиків [1, 26]. Особливої актуальності ця проблема набула із
введенням англійської мови як обов’язкової дисципліни, в
навчальну програму початкової школи починаючи з другого
класу.
Наявність різних підходів до об`єднання навчальних
дисциплін, до їх інтеграції ставить перед початковою школою
проблему знаходження реальних шляхів здійснення інтеграції
знань. Практика роботи школи показала, що вчителі мають
проблеми з вибором тематики, добором матеріалу до
інтегрованих уроків. Доведено, що інтегровані курси сприяють
вирішенню проблеми соціалізації та розвитку комунікативних
умінь, а також сприяє підготовці дітей до системного навчання:
розширенню світогляду школярів, розвитку необхідних психічних
механізмів (пам`ять, увага, мислення) і процесів (аналізу,
синтезу, узагальнення). Наприклад: за умови впровадження
курсу „Навколишній світ та іноземна мова ‖ виграють обидві
дисципліни. Іноземна мова отримує предмет мовлення.
„Навколишній світ‖ може дати об’єктивну картину світу,
взаємозв’язок „природа – суспільство‖. Це буде сприяти
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формуванню поваги до іншого народу засобом вивчення мови,
елементів культури і традицій цього народу. Крім цього, таке
поєднання навчальних дисциплін сприяє постійному повторенню
і закріпленню вивченого матеріалу. Цей курс включає різні види
діяльності: рухливі ігри, перегляд діафільмів, малювання,
конструювання і т.д. Інтегрований курс „Навколишній світ та
іноземна мова‖ може використовуватись і для навчання
шестирічних школярів і може стати першим ступенем у
підготовці до більш глибокого пізнання навколишнього світу.
Міжпредметні
зв’язки
підвищують
ефективність
педагогічного процесу, сприяють забезпеченню високого рівня
соціалізації учнів. Міжпредметні зв’язки – один із способів
вирішення проблеми комплексного підходу до навчання та
виховання молодших школярів [2, 19].
Метою статті є аналіз досвіду методистів з проблеми
впровадження міжпредметних зв’язків на уроках англійської мови
в початковій школі. Неможливо уявити проблему інтеграції знань
без характеристики способів реалізації зв’язків між предметами,
без розкриття освітніх і виховних взаємозв’язків. Тому проблема
міжпредметних зв’язків потребує багатоаспектного підходу та
узагальнення здобутих ідей. Останнім часом міжпредметні
зв’язки досліджували в своїх працях М.О. Мєтьолкіна та
Н.Н.Трубанєва [3; 4].
В практику роботи в школі впроваджується нова форма
організації
навчальної
діяльності,
що
базується
на
міжпредметній основі. В початковій школі такі уроки веде один
учитель, який синтезує різні галузі знань і поєднує теоретичні,
емпіричні та практичні питання.
Учителю необхідні глибокі знання з кожного предмета, чіткі
уявлення про загальні точки зіткнення. По-перше, у класі працює
один учитель, який веде усі предмети і йому добре відомий весь
програмовий та пройдений матеріал початкової школи. По-друге,
учитель добре знає психологічний клімат, вікові особливості,
можливості учнів класу. Це дозволяє йому вибрати прийоми і
методи здійснення міжпредметних зв`язків на уроці. Особливу
увагу при підготовці таких уроків слід приділяти завданням
міжпредметного характеру, творчим завданням, що сприяють
формуванню узагальнених умінь і навичок.
Досвід методистів показує можливість вирішення проблеми
впровадження міжпредметних зв’язків на уроках англійської мови
в початковій школі. Зокрема, Н.Н.Трубанєва розробила
інтегрований курс „Англійська мова і навколишній світ‖ [4, 16],
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М.О.Метьолкіна розробила систему уроків, які спрямовано на
реалізацію міжпредметних зв’язків між трудовим навчанням та
англійською мовою [3, 38].
На думку М.О.Мєтьолкіної навчально-виховний процес у
початковій школі, з іноземної мови зокрема, передбачає
залучення різних видів діяльності. Особливість навчальної
діяльності з оволодіння іноземною мовою як навчальним
предметом полягає в тому, що молодший школяр одночасно
виступає суб’єктом двох видів діяльності – навчальної та
іншомовної, мовленнєвої. Багато часу відводиться і для
дошкільних видів діяльності: ігор, малювання, співів тощо, які в
єдності сприяють забезпеченню розвивальної функції іноземної
мови як навчального предмета.
Щоб
навчання
приносило
молодшим
школярам
задоволення, їхні руки мають бути вправними, натренованими в
швидкому, точному та координованому виконанні багатьох рухів,
потрібних у різних навчальних діях. Набуття чуттєвого досвіду
молодших школярів з різних джерел сприймання є основою, яка
прискорює розвиток процесів мислення, мовлення, загострює
увагу, збагачує почуття, фантазію. Тому, щоб розвивати м`язи
рук, точність рухів молодших школярів, М.О.Мєтьолкіна пропонує
протягом усього навчального року доповнювати традиційне
домашнє завдання з англійської мови вправами, які залучають
учнів до одного з найпоширеніших видів діяльності –
конструювання з паперу.
М.О.Мєтьолкіною розроблено вправи, які включають в себе
елементи конструювання з паперу та елементи навчання
англійської мови. Провідною метою цих вправ є практична –
формування в молодших школярів мовленнєвих навичок та
вмінь. Одночасно кожна вправа спрямована:
1) на розвиток дрібної мускулатури рук, залучення дітей до
певних дій (трудових);
2) на оволодіння елементами графічної грамоти (з метою
формування узагальнених способів дій).
Ці вправи пропонуються першокласникам як один із
різновидів домашньої роботи, оскільки їх виконання на уроці
займає багато часу. Інструкція щодо виконання вправ
пропонується рідною мовою.
Вправа 1.
Основна мета – формування вимовних навичок. Дітям
пропонується картка із зображенням телевізора та картки, на
яких зображені різні предмети (намет, телефон, ваза, цифра
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„10‖, склянка, стіл, черепаха, олівець).
Завдання вправи: цей чарівний телевізор показує лише ті
предмети, назва яких почитається зі звука [t]. Назви вголос ті
предмети, які почитаються звуком [t]. Виріж зображення цих
предметів з картки і наклей на екран телевізора.
Вправа 2.
Основна мета – формування навичок техніки читання на
рівні ізольованих слів.
Дітям дається картинка, на якій зображено зиму з усіма її
атрибутами, а також картки, на яких написані слова, які
відповідають зображенню на картинці.
Завдання вправи: відповісти на запитання „Як називається
ця пора року англійською мовою?‖. Вирізати з карток слова і у
порожні квадрати наклеїти їх (відповідають назвам зимових
предметів), перевірити, чи відповідають слова зображенню.
Вголос прочитати всі обрані слова. Пропонуються такі слова:
snow, scarf, sweater, skates.
Вправа 3.
Основна мета – формування навичок техніки читання на
рівні ізольованих слів.
Завдання вправи: вирізати з картки літери. Скласти їх одну
за одною, прикріпити до картки із зображенням літер „en‖. Учні
зробили книжку. Гортаючи її сторінки, діти мають прочитувати
отримані слова (ten, den, pen, men, ten).
Вправа 4.
Основна мета – формування навичок техніки письма на рівні
ізольованих слів.
На картках зображено 6 різних предметів. На інших шести
картках зображено коробки, в яких знаходяться певні предмети.
На цих коробках зображено лише початкові букви назви
предмета.
Завдання вправи: допомогти заховати предмети у коробки,
а початкові букви допоможуть здогадатися, що лежить у кожній з
них. Виріж і наклей на кожну коробку відповідний предмет та
напиши його назву. Пропонуються зображення таких предметів:
дерево, виноград, квітка, гребінець, яблуко, хліб.
Вправа 5.
Основна мета – формування вмінь читання на рівні тексту.
Дітям пропонується розрізна картка, на якій зображено чотири
різні малюнки: слоненя, кенгуру, лев і світ звірів.
Завдання вправи: розрізати за штрих лініями картку.
Зробити із маленьких малюнків книжечку за номерами сторінок,
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вголос прочитати речення, які написано на кожній із сторінок. До
уроку підготувати відповідь на запитання „Which of these things
do you do?‖
Вправа 6.
Основна мета – формування вмінь аудіювання.
Дітям пропонуються картки із зображенням різних
природних явищ (сонечко, вітер, дощ, сніг, хмари). На іншій
картці зображено хлопчика, який має два змінних обличчя
(радісне і похмуре).
Завдання вправи: слухаючи на уроці розповідь вчителя про
погоду та ставлення до неї хлопчика, проілюструй за допомогою
відповідних малюнків настрій хлопчика. Наприклад: „It`s sunny.
The boy likes/ doesn`t like a sunny day.‖
Вправа 7.
Основна мета – формування вмінь говоріння.
Дітям пропонуються зображення героїв казки „ Три
ведмедя‖.
Завдання вправи: за бажанням розфарбувати персонажі та
декорації до казки „Три ведмедя‖. Вирізати та наклеїти їх на
цупкий папір, розказати англійською мовою цю казку з
використанням декорацій.
Н.Н.Трубанєва розробила інтегрований курс „Навколишній
світ та англійська мова‖ [4, 20]. Цей курс показує, що обидві
дисципліни характеризуються загальністю цілей, змісту, засобів і
прийомів навчання.
Вивчення іноземної мови проходить в усній формі. Щоб
запобігти забуванню, даний інтегрований курс має проводитися
3-4 рази на тиждень. Цей курс можна продовжувати і на старших
ступенях навчання, в різних його формах. Допускається
складання системи комбінованих і узагальнюючих уроків, які
спрямовані на формування цілісної картини навколишнього світу
в процесі обговорення різних тем іноземною мовою.
Аналіз досвіду Трубанєвої Н.Н. і Мєтьолкіної М.О. [3; 4]
дозволяє зробити такий висновок, що проведення інтегрованих
уроків та впровадження курсів із міжпредметною основою в
молодшій школі сприяє більш глибокому засвоєнню матеріалу,
пробуджує інтерес до навчання. В процесі проведення таких
уроків англійської мови в учнів формуються узагальнені уміння,
які вони можуть використовувати в практичній діяльності,
формується цілісний світогляд, що і є завданням сучасної школи.
Запропоновані вище завдання можуть бути зразком для
укладання аналогічних завдань з іншим мовним/мовленнєвим
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матеріалом учителями як англійської, так і інших іноземних мов.
Перспективами подальшого дослідження є аналіз роботи
над проблемою міжпредметних зв’язків у старшій школі.
1.

2.
3.

4.
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Янковська Т.Г.
РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ
НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ
Наше життя стало іншим, ніж учора, і десь у глибинах
важкого сьогодення розвиваються паростки бажаного людям
нормального буття.
Відповідно формуються якісно нові потреби в мові і нові
вимоги до вивчення рідної мови. Як навчальний предмет рідна
мова виконує ряд важливих освітніх функцій. Зокрема вона –
об’єкт пізнання, але головна функція рідної мови полягає в тому,
що вона є засобом спілкування, пізнання нагромаджених
людством цінностей, а також засобом самовираження
особистості.
Одним із головних завдань навчання української мови є:
вироблення у школярів умінь і навичок комунікативно
виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих
ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення
висловлювань з дотриманням українського мовленнєвого
етикету. Культура мовлення залежить від знання мовної системи
і від загального культурного рівня людини, внутрішнього
прагнення до краси.
Особливої уваги потребує навчання школярів вести діалог
не лише на теми, визначені програмою, а й на будь-яку
актуальну тему, що висуває життя.
Навчальний діалог – це форма спілкування; його специфіка
визначається цілями учасників діалогу, умовами, обставинами
їхнього діалогу.
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У спільній діяльності треба стати на позицію іншого, бачити
в ньому не тільки дзеркальне відображення свого я, а й
індивідуальні якості іншої людини.
У науковій літературі представлена класифікація видів
діалогу: побутовий, навчальний, художній, діловий. Залежно від
змістової функції діалоги можуть бути: запитально-відповідні,
розповідні, полемічного характеру. За метою висловлювання
розрізняють: побутовий діалог, що використовується у
природних умовах, більше, ніж інші, насичений «розмовністю»,
проблемний (діалоги на уроках утворені проблемними
питаннями). Зміст і структура діалогу зумовлена кількома
мовними факторами, темою і метою діалогу, умовами,
обставинами, суб’єктивними якостями мовця (вік, темперамент,
інтерес, культура поведінки). Найпростішим є побутовий діалог,
оскільки він використовується у повсякденному житті в
невимушених обставинах.
Формування діалогічного мовлення починається з родинного
виховання, діти користуються переважно побутовими діалогами.
Коли розпочинається системне навчання рідної мови і
діалогічного мовлення важливу роль відіграє навчальновиховний процес, де велике значення набувають навчальні
діалоги.
Художній діалог виявляється в можливостях поєднання
мовленнєвого розвитку з художньо-естетичним вихованням
учнів. Звернення до елементів художності допомагає
встановленню,
зміцненню
контакту
між
особами,
що
перебувають у діалогічній взаємодії.
Діловий діалог являє собою акт прямої взаємної комунікації
в офіційно–діловій сфері. Ділова розмова має характерні
особливості:
1) диференційований підхід до предмета обговорення; 2)
швидкість реагування на висловлювання партнерів; 3) критична
оцінка думок, пропозицій; 4) аналітичний підхід до оцінки
суб’єктивних і об’єктивних факторів проблеми; 5) відчуття
відповідальності у вирішенні проблеми. Діловий діалог
застосовується в ділових стосунках. Під час діалогічного
мовлення формуються психічні процеси – увага, пам’ять,
сприймання, уява. Школярі вчаться порівнювати, робити
висновки, узагальнювати навчальний матеріал. Ці вміння й
навички виробляються на різних уроках і створюють основу
формування діалогічного мовлення. Одним з найперших
чинників розвитку комунікативних умінь є здібності –
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індивідуально-психологічні властивості особистості, які є умовою
успішного виконання одного чи кількох видів діяльності.
Мовленнєві здібності розвиваються на основі психологічних
особливостей організму та
під
впливом
спілкування:
розвивається
пам’ять,
логічність
побудови
і
викладу
висловлювання.
Системне використання вправ, запровадження в роботі з
діалогом інтерактивних форм і методів сприятиме виробленню
комунікативних умінь і навичок.
У навчанні діалогічного мовлення можна застосовувати такі
завдання: прочитати або переказати виразно діалог за ролями;
закінчити діалог; у пропонований діалог вставити потрібні
звертання. Але в підручниках мало вправ з діалогічного
мовлення, тому треба складати свої завдання. Змістом програми
не передбачено навчання дітей різних видів діалогів, проте на
уроках учні зустрічаються з ними: відповідаючи на запитання
вчителя, працюючи у групах, парах (навчальний діалог); читаючи
художній твір, інсценізуючи уривки з нього, де є діалог
(художній); беручи участь у ділових та рольових іграх (діловий); а
також при вирішенні побутових проблем (побутовий). Наприклад,
пропонуємо учням такі завдання:
1. Виразно прочитайте діалоги (навчальний, художній,
діловий, побутовий) в парах і перекажіть зміст кожного.
2. Який діалог переказувати важче? Як ви думаєте, чому?
3. З’ясуйте, де можуть використовуватися подані діалоги.
Наступним завданням буде: виявити вміння учнів складати
діалоги за малюнком. З цією метою пропонуємо таку вправу:
розгляньте малюнок (учениця прийшла до бібліотеки і розмовляє
з
бібліотекарем).
Озвучте
його,
доповнюючи
подані
висловлювання:
– Дозвольте мені,...
– Вибачте, можна Вас попросити,...
– Пробачте, Ви не допоможете (скажете) мені...
У бібліотеці
– Добридень!
– Скажіть, будь ласка, чи є Вас книга Івана Багряного
«Рідна мова»?
– Так.
– Дозвольте мені її взяти на урок з позакласного читання.
– Прошу. А коли повернете?
– У п’ятницю можна?
– Гаразд.
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– Дякую. До побачення.
– На все добре.
Наступне завдання може бути таким: прочитайте і скажіть,
які слова у тексті повторюються дуже часто? Доберіть до них
синоніми і відредагуйте діалог, уникаючи повторів. Або: уявіть
ситуацію: ви поспішаєте вранці до школи. Назустріч іде незнайома людина і запитує у вас, як пройти до бібліотеки, що розташована неподалік від вашої школи. Якою буде ваша реакція?
Складіть і запишіть передбачувані репліки обох співрозмовників.
Формування діалогічного мовлення передбачає навчання їх
працювати у парах, де для обох учасників чітко формулюється
комунікативне завдання.
Діалог – найпоширеніша форма людського спілкування,
тому його, як вид роботи, можна вводити на кожному уроці. На
перших навчальних заняттях учні ведуть розмову за
визначеними запитаннями, а далі самі розробляють варіанти
діалогів на задану тему. У таких бесідах між собою реалізується
виражальна функція мови, бо діти мусять відтворювати не тільки
образ світу а й мати власне ставлення до нього.
Розвиткові мовлення сприяють поурочні мовленнєві
ситуації, які діти потім можуть використовувати у різних життєвих
ситуаціях: при зустрічі і знайомстві, диспуті, на іспитах, у
телефонній розмові, в лікарні, тощо.
На практично засвоєних поняттях формуються відповідні
вміння з основних видів мовленнєвої діяльності: слуханні,
читанні, говорінні, письмі.
Учитель і учень творять разом. Педагог повинен не тільки
радити учням, а й сам уважно прислухатися до їхнього голосу і
побажань. Уява, фантазія, творчість допомагають всім
стверджувати своє «я». Для того, щоб на уроці існувала
атмосфера творчої роботи вчителя й учнів, у ситуації
діалогічного мовлення, треба звертати увагу на форму, стиль,
постановку запитань. Наприклад, «вчитель пропонує подумати
над темою», «рекомендує домашнє завдання».
Починати роботу з розвитку діалогічного мовлення школярів
можна із складання тематичного словника на уроках рідної мови.
Слово – це основний будівельний матеріал мови.
Програмуючи словник дитини, ми програмуємо мову: характер
текстів, які будуть створюватися у процесі навчання самими
дітьми. Тобто, ми програмуємо зміст текстів, їх якість з боку
літературного, освітнього, виховного естетичного, з точки зору
комунікативної цінності й життєвої необхідності. Лексичний
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мінімум української мови навчання має забезпечити і суто мовні
запити: адже саме через лексику засвоюватиметься фонетика,
орфографія, граматика української мови.
Учням 5-6 класів пропонуємо скласти такі тематичні
словники: «Школа», «Наша квартира», «Домашні тварини», «Дикі
тварини», «Земля», «Вода», «Явища природи», «Людина –
розумна істота», «Наша мова».
Як свідчить практика і експериментальні дослідження, діти
набувають цих умінь у процесі перенесення лексичних явищ, які
вивчають, у нові, нестандартні ситуації. Так, до словника
«Людина і мистецтво» дається завдання: використати тематичні
слова в рольовій грі «У дитячому театрі», «На виставці народних
майстрів». У ході виконання цих завдань передбачається
обробка мовленнєвих одиниць відповідно до норм українського
літературного слововживання. Учні слухають діалог своїх
товаришів не пасивно, а вдумливо, бо мають завдання записати
на чернетці слова, вжиті в невластивому їм значенні, з
неправильно поставленим наголосом чи граматичною формою,
недоречні, зайві слова, русизми. При обговоренні звертається
увага на правильність вибору слова, учні добирають і
підставляють у речення синоніми, щоб довести, що саме це
слово найточніше виражає дію, ознаку. Коли слово зустрічається
дітям уперше, лексичне значення його обов’язково пояснюється.
Наприклад, до тематичного словника «Моя родина» входять такі
слова: тато, мама, ненька, сестриця, дідусь, бабуся, невістка,
брат, наречена, хрещена, дядько, тітка, зять, небіж. За
допомогою цих слів учні складають діалог. Така лексикосемантична робота з учнями значно збільшить їхні можливості
успішно оволодіти усним і писемним мовленням. Завдяки таким
урокам, розвивається пам’ять, логічне мислення, творчість, уява,
фантазія школярів. Діти уявляють себе в будь-якій ситуації,
враховуючи хто адресат мовлення. Учні повинні вміти
спілкуватися за будь-яких обставин.
Ситуацію діалогічного мовлення можна використовувати під
час проведення ділових, рольових ігор. Наприклад, учень знає,
що достаток сім’ї залежить від праці батьків, що є гроші, які
використовуються для придбання необхідних речей. Школярі
ознайомлюються з такими поняттями, як «ціна», «дорожче»,
«дешевше», «вартість», «здача», «режим економії». При
вивченні теми «Числівник» розігруємо з шестикласниками таку
ситуацію: уявіть, що ви у продуктовому магазині. Один із вас
продавець, інший – покупець. Складіть можливий діалог.
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У магазині
У нашому універсамі різноманітні продукти: молочні, м’ясні,
хлібні. Продавець чемно обслуговує покупців. Я підходжу до
прилавка.
– Добрий день! Покажіть мені, будь ласка, торт. Він свіжий?
– Так. Сьогодні о сьомій годині тільки завезли.
– Будьте добрі, ще зважте мені 200 грамів ковбаси, 300
грамів сиру, з пів кілограма масла.
– Добре.
– Дякую. Скільки коштує це печиво? Допоможіть мені
вибрати цукерки, будь ласка.
– З вас двадцять одна гривня сімдесят п’ять копійок. Будь
ласка, візьміть чек. Дякуємо за покупку. Приходьте ще!
При вивченні теми «Іменник як частина мови»
шестикласникам пропоную завдання: скласти діалог на одну з
тем «У зоопарку», «Прогулянка до лісу», «Брати наші менші»,
використовуючи тематичні словники «Домашні тварини», «Дикі
тварини». Адресат мовлення – однокласники.
У зоопарку
– Вітаю тебе, Сашко! А я в неділю їздив з батьками до
Миколаївського зоопарку.
– Розкажи мені, будь ласка, яких тварин ти там бачив.
– Різних: ведмедів, слонів, поні, шимпанзе, удава,
крокодила, жирафа. Найцікавішим було те, що ми
каталися на маленьких конях – поні. Підходили до
зеленого величезного крокодила і десь хвилин десять
дивилися на нього, на його щелепи.
– А хто тобі сподобався більше за всіх?
– Нам сподобався над усе, цей розумний шимпанзе, бо він
дуже кмітливий.
– Наступного разу, Сашко, поїдемо разом до зоопарку.
– До побачення! Передавай щире вітання батькам.
Аналізуючи діалог, школярі знаходять лексичну помилку:
сподобався. Добираємо синоніми-фразеологізми до цього слова:
бути до вподоби, до душі припасти, бути цікавішим серед усіх. І
отримаємо новий варіант.
– А хто тобі сподобався більше за всіх?
– Цікавішим серед усіх був розумний шимпанзе, бо він –
дуже кмітливий.
При вивченні теми «Числівник» удосконалюємо з учнями
навички діалогічного мовлення. Завдання учням: скласти діалог,
вживаючи у своєму мовленні числівники для позначення часу.
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Після уроків
Добрий вечір, Олексію!
Доброго вечора.
Ти виконав домашнє завдання з рідної мови?
Так.
Допоможи мені, будь ласка, я ніяк не можу запам’ятати,
як правильно говорити: «Котра година?» чи «Скільки
зараз годин?»
– Звичайно ж, котра година.
– А як правильно визначити час?
– Я запам’ятав це дуже просто: якщо до «пів», то кажеш
«на». Наприклад: чверть на сьому. А якщо після «пів», то
прийменник «за» вживаєш: за чверть сьома година.
Зрозумів?
– Аякже. Все просто: зараз пів на шосту годину.
– Дякую тобі. Бувай здоров!
– Щасливо.
Тема «Дієслово як частина мови». Складаємо тематичний
словничок: «Лікарня»:
 анкета – листок із запитаннями, для одержання певних
відомостей.
 амбулаторія – невеликий медичний заклад для надання
допомоги хворим, які приходять на лікування.
 лікар – особа з вищою медичною освітою, яка займається
лікуванням хворих.
У лікарні
– Добрий день! Мені треба пройти медичний огляд.
– Сідайте, будь ласка. Ви заповнили анкету?
– Так.
– Візьміть Особову медичну книжку, тепер можна заходити
до кабінетів, номери яких і час роботи вказані на папері.
– Дякую Вам! На все добре.
Одним із можливих способів формування вмінь вести бесіду
є розігрування діалогів на основі змісту літературних творів.
Наприклад, розіграти народну усмішку, пояснити, за допомогою
яких засобів створюється гумористичний ефект.
У транспорті
– Бабусю, хочете сісти на моє місце?
– Спасибі, внучко, чому б і не сісти?
– Тоді не відходьте, через три зупинки я зійду.
Завдання учням: чи доводилося вам бути свідком подібних
сцен, якими причинами вони викликані і що потрібно, щоб вони
–
–
–
–
–
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не виникали. Уявіть себе свідком описаної в тексті сцени. Як би
ви повели себе? Складіть можливий діалог.
У транспорті
– Вибачте, будь ласка, можна пройти? Ви не виходите на
наступній зупинці?
– Ні.
– Давайте поміняємося місцями.
– Я вас пропущу, не хвилюйтеся!
– Дякую!
– Дідусю, сідайте, будь ласка. Вам важко стояти?
– Дякую, юначе.
Оволодіння діалогічним мовленням вимагає вироблення
вмінь звертатися в різних життєвих ситуаціях до незнайомих
людей, до старших за віком, до однолітків, батьків. З цією метою
даю завдання:
1. Прочитайте репліки:
– Громадянине, пане, добродію, пані, добродійко, дівчино,
юначе, друже, дядю (тьотю), мамо.
2. Де і за яких обставин можна їх використати?
3. Як ви звернетеся до незнайомої людини?
Учні повинні вміти чемно спілкуватися за будь-яких
обставин. Наприклад, на початку уроку у восьмому класі, тема
«Звертання», пропоную проаналізувати, до кого можуть бути
звернені слова, записані на дошці: шановний, дорога моя, мила,
люба, пане (добродію), пані (добродійко), панно, панове,
вельмишановний, високоповажний, люди добрі, хлопці і дівчата,
господарю, дядю (тьотю), юначе, діти. Це допомагає усвідомити
головне правило спілкування: пам’ятай, хто адресат мовлення, з
якого приводу, з якої нагоди ти звертаєшся до людини.
Аналізуючи діалоги, творячи їх, діти переконуються в тому, що
кожне слово в тексті несе певне навантаження: ідейне,
смислове, функціональне, й учневі потрібно знати не тільки
правильне написання слова, а й визначити роль і місце слова в
реченні.
Формування
діалогічного
мовлення
передбачає
ознайомлення учнів із структурою діалогу, який складається з
реплік-спонукань і реплік-відповідей. Пропоную дітям роботу з
деформованим діалогом. Завдання: побудувати правильно
діалог, послідовно збираючи розкидані репліки в одне ціле:
– Добродію, Вам далеко їхати?
– Спасибі, хлопче!
– Так, далеченько!
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Прошу, сідайте ось тут, біля вікна.
Будь ласка!
Ви не будете виходити на наступній зупинці?
«Салют».
А яка наступна, не скажете?
Ні, я їду далі (мені до школи).
Пропустіть мене, будь ласка, до виходу.
Прошу!
Дякую!
Ви наступили мені на ногу!
Вибачте, я ненароком, мене штовхнули. Так багато
людей.
Зразок відредагованого діалогу:
– Добродію, Вам далеко їхати?
– Так, далеченько!
– Прошу, сідайте ось тут, біля вікна.
– Спасибі, хлопче!
– Будь ласка!
– Ви не будете виходити на наступній зупинці?
– А яка наступна, не скажете?
– «Салют».
– Ні, я їду далі (мені до школи).
– Пропустіть мене, будь ласка, до виходу.
– Прошу!
– Дякую!
– Ви наступили мені на ногу!
– Вибачте, я ненароком, мене штовхнули. Так багато
людей.
Створення мовленнєвих ситуацій – це один із методичних
прийомів, який дозволяє ефективно працювати над розвитком
мовлення в умовах уроку. Перед виконанням завдань
проводиться підготовча робота, що включає:
а) лексико-семантичну роботу;
б) складання окремих реплік;
в) повторення структури діалогу (початок, основна частина,
закінчення);
г) відбір матеріалу відповідно до виду діалогу.
Ознайомлення з навчальними та діловими діалогами можна
розпочати з пояснення обставин та ситуацій, у яких вони можуть
використовуватися. Наприклад, працюючи в парах, учні
здійснюють взаємоперевірку знань про односкладні речення:
– Тетяно, які речення називаються односкладними?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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– В
односкладних
реченнях
граматична
основа
складається з одного члена (підмета або присудка),
другий головний член не потрібен, оскільки зміст речення
і так зрозумілий.
– Так. Скажи, будь ласка, залежно від способу вираження
та значення головного члена, на які типи поділяються
односкладні прості речення?
– З головним членом – присудком: означено-особові,
неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові. З
головним членом – підметом: називні.
– Правильно. А яка роль односкладних речень у нашому
мовленні?
– Вживання односкладних речень урізноманітнює і
збагачує
мовлення.
До
односкладних
речень
звертаються досить часто, бо ними можна передати
думки, почуття, відтінки, які неможливо висловити
двоскладними реченнями. Іноді односкладні речення
виступають синтаксичними синонімами до двоскладних.
Наприклад: шестикласники відвідали краєзнавчий музей
– двоскладне. Шестикласниками було відвідало
краєзнавчий музей – односкладне.
– Дякую, Тетяно, за пояснення.
– Бажаю тобі успіхів.
Навчанню школярів складати ділові діалоги передує
пояснювальна робота: використання їх в офіційних, ділових
ситуаціях. Висловлювання можуть бути чіткими, у логічній
послідовності; переважно вживаються розповідні речення.
Знайомлю дітей із формами звертання в офіційній обстановці:
 Привітання: «доброго дня», «доброго ранку», «доброго
вечора», «радий вас бачити». Інтонація радості,
доброзичливості при звертанні.
 Прощання: «до побачення», «до зустрічі», «до завтра»,
«усього доброго», «на добраніч». Вибір форм прощання
залежить від конкретних обставин.
 Подяка. Форми подяки: «дякую», «спасибі», «дуже вам
вдячний».
 Поздоровлення.
Форми
поздоровлення:«сердечно
вітаю», «від усього серця...», «від усієї душі...», «з днем
народження...», тощо.
 Вибачення: «пробачте», «вибачте, будь ласка...»,
«перепрошую», «прошу вашого пробачення».
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Відмова. Етикет відмови, завдання якого полягає в тому,
щоб не образити людину: «дуже жалкую, але...», «із
задоволенням допоміг би, але...», «мені незручно
відмовити, але...».
 Комплімент.
Володіння
мистецтвом
компліменту
допомагає підкреслити кращі риси людини, створити
мікроклімат доброзичливості, гарного настрою. Виховна
функція компліменту: заохочення кращих рис людини.
Перед учнями постає вибір реальних ситуацій і гри, в
процесі якої учень моделює відносини, що виникають у
реальному житті.
Наприклад, урок у восьмому класі з теми «Однорідні члени
речення». Дітям пропоную завдання: уявіть, що ви рекламні
агенти по маркетингу. Вам треба якнайкраще, найповніше дати
рекламу продукції. Школярі розігрують життєву ситуацію, якій
передує лексико-орфографічна робота: з’ясовуємо основні
поняття: «праця», «робота», «продукт», «продукція», «робоче
місце», «професія»,
«предмети праці», «супермаркет»,
«реклама», «агент»; їх правопис, вимову; добираємо синоніми,
повторюємо правильне вживання відмінків, прийменників.
Далі – творча робота в групах: скласти діалог,
використовуючи в своєму мовленні однорідні члени речення.
Представники груп інсценують свої діалоги.
– Доброго дня! Мене звуть Якоба Сергій Іванович. Я –
рекламний агент фірми «Фенікс». Пропоную вам
навчальний посібник за редакцією доктора історичних
наук С. П. Павлюка «Українське народознавство». Це –
колективна праця таких вчених, як: доктора історичних
наук С.П. Павлюка, кандидата історичних наук
Г.Й.Горинь, що містить відомості про формування й
розвиток
української
нації,
етнічну
територію,
багатовіковий досвід і традиції духовної та матеріальної
культури українського народу. Посібник проілюстровано
фотографіями з фонду Українського музею.
– Чим він корисний для учнів, чи доступною мовою
написаний для сприйняття?
– Ця книга надрукована для учнів старших класів,
ліцеїстів, служить додатковим матеріалом у підготовці
до уроків.
– Який обсяг має книга?
– Двісті десять сторінок – у твердій обкладинці.
– Скільки коштує цей посібник?
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Ціна у роздріб – десять гривень, оптова – вісім.
За якою адресою треба звертатися, щоб придбати
посібник «Українське народознавство».
– Книжковий магазин знаходиться за адресою: м. Херсон,
вул. Суворова, 15, телефон 425-236, а офіс – вул.
Леніна, 36, телефон 323-656, факс 433-556.
– Дякуємо. Ми обов’язково вам зателефонуємо.
– До побачення!
Мовленнєві здібності розвиваються в кожній дитині на основі
психологічних особливостей організму та під впливом
спілкування. Тому при формуванні навичок діалогічного
мовлення
треба
враховувати
психологічний
стан
співрозмовника. У процесі роботи з учнями застосовую такі
ситуативні завдання:
І. Особливості людського спілкування в сучасному місті.
Ситуація 1: розіграти діалог психологічного напруження між
людьми. Наприклад, «шумний» діалог у транспорті.
Ситуація 2: доброзичливе, стримане ставлення один до
одного. Черга за квитками на вокзалі.
ІІ. У перукарні.
Ситуація
1.
Відтворіть
розмову
між
розгніваним
відвідувачем, якому зіпсували зачіску, і перукарем.
Ситуація 2. Привітне, доброзичливе ставлення перукаря до
клієнта.
У старших класах, формуючи навички діалогічного
мовлення, використовую проблемний діалог, полілог у таких
видах роботи: диспут, дискусія, дебати, урок-конференція та
інші. Вони є важливим засобом пізнавальної діяльності, яка
сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість
визначити власну позицію, формує навички аргументації та
відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної
проблеми. Наприклад, у процесі організації навчальної дискусії
важливо знайти цікавий предмет суперечки, тобто вибрати тему:
про права й обов’язки школярів, про життєву позицію молоді, її
місце і роль у суспільно-політичному житті країни. З учнями
обговорюємо такі питання:
 Чи завжди батьки розуміють дітей?
 Як потрібно розвивати своє мовлення?
 Чи можна відмовитися від десятьох біблейських
заповідей?
 Поезія – це завжди неповторність,
 якийсь безсмертний дотик до душі. (Л. Костенко)
–
–
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Що нам потрібно відроджувати?
У чому сенс життя і щастя?
Чи необхідне почуття відповідальності за свої вчинки?
Хто такий інтелігент?
Що для тебе означає здоровий спосіб життя? Чи
необхідно його дотримуватись?
 Як ви вважаєте, чи впливають учителі, батьки на
формування ваших поглядів, характеру, ставлення до
життя; або ви тільки самі формуєте свій характер?
 Чи потрібно мистецтво спілкування кожній людині?
Формування діалогічного мовлення учнів – неперервний
процес, що здійснюється через послідовне оволодіння
комунікативними вміннями і навичками. Навчання школярів
будувати діалоги різних видів вимагає від них уміння
орієнтуватися в мовленнєвій ситуації та на цій основі визначати
тему, зміст і вид діалогу, а також добирати мовні засоби для
висловлювань. Розвиток діалогічного мовлення найкраще
здійснювати шляхом використання таких методів навчання:
спостереження діалогів різних видів та їх порівняльний аналіз,
конструювання й редагування діалогів, інтерактивні методи, що
сприяють формуванню мовленнєвій компетентності школярів.
Діалогічне мовлення сприяє розвиткові в учнів уяви,
фантазії, творчості.
УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У 8 КЛАСІ
З ТЕМИ «ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ»
Тема: Однорідні члени речення. Повторення, узагальнення і
систематизація вивченого.
Навчальна мета: повторити, узагальнити і систематизувати
знання
учнів
про
однорідні
члени
речення,
удосконалювати навички виділення їх в реченні
розділовими знаками. Навчити застосовувати засвоєний
тематичний матеріал на практиці.
Розвиваюча мета: розвивати усне й писемне мовлення, уміння
виділяти головне, істотне в навчальному матеріалі;
розвивати
самостійність,
образність
мислення.
Формувати вміння порівнювати, розвивати уміння
доводити свою думку.
Виховна мета: виховувати гуманне ставлення до людини,
природи; виховання здатності бачити прекрасне.
Завдання уроку: учні повинні вміти знаходити однорідні члени
речення, узагальнюючі слова при однорідних членах;
використовувати в мовленні й виразно читати речення з
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однорідними членами; правильно ставити розділові знаки
при однорідних членах речення; знаходити та
виправляти в чужому і своєму текстах помилки на вивчені
правила.
Обладнання: узагальнюючі таблиці, схеми-опори, підручник,
магнітофон.
Тип уроку: Урок повторення, узагальнення, систематизації
вивченого.
Немає магії сильнішої, ніж магія слів.
А. Франс.
Хід уроку
І. Організація класу. Аутотренінг. Звучить музика.
– Ви прийшли на урок вчитися. Я хочу, щоб ви почували
себе впевнено, щоб радісний настрій зберігся у вас на весь
день.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів; повідомлення
теми, мети і завдань уроку.
– Уявіть ситуацію: ви – найкращий туристичний загін. У
неділю відбудуться міжрегіональні змагання, і вам треба
терміново вирушати у похід. Але спочатку треба добре
підготуватися.
Тема уроку не проста, але надзвичайно важлива і цікава. Я
знаю, що кожен добре засвоїв правила і отримає відмінну оцінку.
ІІІ.
Повторення,
узагальнення
і
систематизація
найважливіших теоретичних положень теми:
1. Скласти узагальнюючі схеми і за ними розповісти
теоретичний матеріал.
2. Побудувати навчальний діалог «Однорідні члени
речення».
Адресат мовлення – однокласники.
– Вітаю!
– Доброго дня!
– Ти вже виконала домашнє завдання з української мови?
– Так.
– Добре зрозуміла тему «Однорідні члени речення»?
Зможеш мені допомогти?
– Будь ласка.
Учениця розповідає про однорідні члени речення.
Інша пара учнів – про розділові знаки між однорідними
членами речення.
3. Виконати синтаксичний розбір речення з однорідними
членами.
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Високо серед неба стояв ясний, блискучий, повний місяць.
(І. Нечуй-Левицький).
IV. Виконання різних видів практичних завдань.
– Добре підготувалися. Молодці!
Можна вирушати в похід. Ми прибули на місце – це урочище
Карабаї.
1. Робота з текстом.
– Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Доберіть
заголовок, який відбивав би головну думку. З’ясуйте стиль
мовлення.
Уявлення про екологію необхідно мати всім: не тільки
дорослим, а й дітям. Бо наука ця пізнає глибокі зв’язки у
природних системах. Ні розумна господарська діяльність, ні
створення культурного ландшафту немислимі без врахування
цих зв’язків. І тому екологія необхідна і хліборобу в полі, і
мешканцю міста, чиї прямі зв’язки з природою можуть
обмежуватися підгодівлею птахів на підвіконні і щотижневими
виїздами до лісу.
Які б не були ми ситі і влаштовані, скільки б насолод не
давали нам кіно і музика, ми не відмовимося від квітів і птахів. І
хай гудуть автостради, шугають у небі надзвукові літаки. Все
одно приходимо до лісу, у гори, на річку. Бо інакше перестанемо
бути людьми. (З книги «Симфонія життя»).
– Які значення вносять сполучники в речення з
однорідними членами речення?
– Проведіть стилістичний експеримент: усно замість
розділових сполучників використайте єднальні; зіставте
паралельні варіанти речень.
– Як змінюються висловлювання?
– Знайдіть слова іншомовного походження, доберіть до
них синоніми.
2. Коментований диктант.
Високо серед неба стояв ясний, блискучий, повний місяць
(І.Нечуй-Левицький).
Займався пишний січневий ранок. (М.Коцюбинський).
Все зникло наче в казці: і місто, і гори, і поле, і гай. (Леся
Українка).
І земля, і вода, і повітря – все поснуло. (М. Коцюбинський).
Усе його цікавило, а саме: дорога, окопи і ліс.
3. Групова робота.
– Складіть діалог на одну з поданих тем: «У туристичному
поході», «Напередодні туристичного походу», використовуючи у
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своєму мовленні однорідні члени речення.
Адресат мовлення – однокласники.
– Вітаю!
– Привіт!
– Ти чув про змагання, які будуть поводитися наступної
неділі?
– Так, я знаю. Там потрібне вміння ставити намети,
розводити багаття.
– А головне не кидати товариша в біді.
– Це дуже важка і клопітка робота.
– Ми повинні бути вправними і швидкими, щоб перемогти
в цих змаганнях.
– Ходімо допоможемо іншим добре підготуватися.
– Давайте візьмемо намет і назбираємо хмизу.
– Тільки швидше, бо починає сутеніти.
– У мене інша пропозиція: перенесемо наше тренування
на завтра.
– Добре, домовились.
– До зустрічі!
– Бувай!
У туристичному поході
– Вітаємо Вас! Ми – учні 8-А класу школи №18.
– А ми – ваші сусіди з 37-ої.
– Давайте знайомитись!
– Ви добре підготувались до змагань?
– Так, тренувалися цілий місяць, допомагали один одному. Надіємося якнайменше набрати штрафних балів.
– Молодці! Бажаємо успіхів!
– Дякуємо. До зустрічі!
4. Між групова робота.
Учні рецензують відповіді, оцінюють їх.
V. Підсумок уроку, аналіз стану засвоєння системи
знань вивченої теми.
Спочатку підводять підсумок уроку учні, потім узагальнює
відповіді учитель.
VІ. Завдання додому.
Диференційовані завдання:
1. Скласти твір-розповідь: «У туристичному поході»,
використовуючи однорідні члени речення.
2. Виписати з підручника біології 6 речень з однорідними
членами речення, пояснити роль однорідних членів у науковому
стилі.
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Шарко В.Д.
ЖІНКА У ФІЗИЧНІЙ ОСВІТІ ХЕРСОНЩИНИ
(ПОРТРЕТ БАБАЄВОЇ Н.А.)
Прізвище кандидата педагогічних наук, доцента кафедри
методики
фізики
Херсонського
державного
педагогічного
університету Бабаєвої Н. А. відоме не тільки всім вчителям фізики
Херсонської і Миколаївської областей, а й багатьом науковцям
України.
Майже півстоліття працює вона на кафедрі методики викладання
фізики одного з найстаріших навчальних закладів Херсонщини.
Результатом її копіткої роботи є творча праця понад 1800
кваліфікованих вчителів фізики, які навчають дітей у школах України,
Росії, Молдови, Білорусі, Ізраїлю та інших країн.
Кожному з вихованців Ніна Антонівна змогла передати краплину
свого натхнення, часточку своєї душі, про багатство якої свідчать
глибокі знання предмета, любов до класичної музики, поезії,
живопису. Але понад усе шанує вона науку. Методика фізики для
Ніни Антонівни – храм, до якого з безмежною відданістю несе вона
свої думки, знання і почуття. Весь свій час Ніна Антонівна вчить
майбутніх педагогів розкривати суть фізичних явищ, демонструвати
красу фізичного експерименту, професійно підходити до
розв'язання навчальних задач. І це їй вдається, бо вона глибоко
переконана, що можна захопити учнів і студентів фізикою,
привернути їх увагу до цього складного і цікавого предмета,
зробити його найулюбленішим з усіх, що вивчаються у школі. До
такого переконання Ніна Антонівна прийшла на основі власного
життєвого досвіду, бо випала їй доля навчатися в сільській школі
Омської області. Математику викладали кваліфіковані фахівці, її
любили. А фізику ніхто не знав, бо її вивчали за методикою
"Відкрийте книжку і читайте". Результатом такого навчання було
незнання предмету, відсутність інтересу до нього. З тих часів Ніна
Антонівна зрозуміла, яку роль може відігравати в житті дитини
вчитель. І вона вирішила присвятити себе педагогічній справі. В
1945 році поступила до Омського педагогічного інституту на
фізико-математичний факультет. (В ті післявоєнні роки для вступу
необхідно було складати 8 вступних іспитів.) Фізичні лабораторії не
зруйнувала війна. Вони були чудово обладнанні, і тому
лабораторний практикум і лекційні демонстрації провадилися із
залученням значної кількості приладів. Саме вони відіграли
профорієнтаційну роль у виборі спеціальності. Не вагаючись, Ніна
Антонівна віддала перевагу фізиці.
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З 1946 по 1950 р. навчалася в Херсонському педагогічному
інституті. Знаючи характер Ніни Антонівни, можна тільки
позаздрити тому, як наполегливо і глибоко вивчала вона основи наук,
прагнула опанувати всім, що викладали у вузі: паяти, водити
машину, виконувати фізичні досліди, розв'язувати задачі,
працювати у склодувній майстерні, фотографувати.
Високий рівень професійної підготовки, якого вона досягла
під час навчання, дозволив їй після 4-х років роботи вчителем фізики у
Хмельницькій та Херсонській областях, одержати запрошення на
посаду асистента кафедри методики фізики, яка тільки-но була
створена на фізико-математичному факультеті Херсонського
педінституту.
Розумний вчитель, талановитий науковець, вона відразу ж
почала займатися науковою роботою, результатом якої став захист
кандидатської дисертації. Напрями її наукової роботи пов'язані з
пошуком шляхів розвитку розумової діяльності учнів у процесі
навчання фізики, з удосконаленням навчального процесу з
фізики, з прагненням підвищити ефективність підготовки вчителів з
цього предмета. Понад 70 наукових праць Бабаєвої Н.А. присвячені
дослідженню актуальних проблем методики навчання фізики. Це
методичні посібники, статті у провідних виданнях, рекомендації з
різних аспектів викладання фізики в школі і вузі.
З 1980 року Н. А. Бабаєва очолила кафедру методики фізики.
Це була перша жінка – завідувач такої кафедри в Україні. Про її
успіхи на цій посаді свідчать медалі і значок "Відмінник освіти
України", який Ніна Антонівна отримала двічі (у 1967 і 1997 роках).
Кришталево чесна, справедлива, уважна до кожного вчителя, учня і
студента, вона є тим мірилом порядності, на яке можна рівнятися
як на еталон. За це її неодноразово обирали депутатом міської
ради (1957-1963) і понад 10 років вона була позаштатним
інструктором міськвиконкому. Медалями "За трудову відзнаку",
ім.С.А.Макаренка "За заслуги в галузі освіти і педагогічної науки" була
відзначена її праця.
Високий рівень компетентності дозволяв Ніні Антонівні
керувати експериментом з апробації підручників з фізики,
рецензувати наукові праці таких видатних науковців як
Гончаренко С.У., Бугайов О.І., співпрацювати з такими вченими як
доктор педагогічних наук Родіна Н.О. (Москва), к.п.н.
Самсонова Г.В. та ін.
Результатом її наукової діяльності в інституті стала плеяда
молодих вчених, серед яких є кандидати та доктори педагогічних і
фізико-математичних, технічних і психологічних наук, заслужені
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вчителі фізики, які навчають дітей на такому рівні, що дозволяє їм не
тільки отримувати призові місця на Всеукраїнських олімпіадах, а й
одержувати медалі на Міжнародних.
Але, незважаючи на свої досягнення і рівень фахової підготовки,
вчителі часто звертаються до Ніни Антонівни за порадою та
допомогою. І вона рада допомогти кожному, хто прагне чомусь
навчитися. Протягом 20 років веде Ніна Антонівна науковометодичний семінар з актуальних питань методики викладання
фізики, що функціонує на кафедрі. Щомісяця на кожне заняття
готує вона доповіді, підбирає завдання, розв'язує задачі, аналізує
помилки, допущені учнями на олімпіадах, навчає вчителів
педагогічної майстерності. Своїми знаннями ділиться Ніна
Антонівна і з вчителями фізики, які навчаються на курсах
підвищення кваліфікації в РІПО. Вона консультує молодих
вчителів з питань викладання фізики в ліцеях та класах з
поглибленим її вивченням.
Ніну Антонівну люблять і шанують вчителі і студенти. У своїх
спогадах вихованці розкривають чудові риси талановитого педагога,
її високі моральні якості. Саме у спогадах найяскравіше
вимальовується особистість цієї жінки – доброї, скромної, тихої,
сором'язливої, чесної, непідкупної, працьовитої, наполегливої у
досягненні поставленої мети.
Дивує і захоплює ставлення цієї людини до своїх обов'язків.
Кожну справу вона робить настільки старанно і відповідально, що
здається, ніби кожна з них має державне значення.
Незважаючи на високу майстерність, Ніна Антонівна завжди у
пошуку. Вона вивчає нові підручники з фізики, виправляє помилки
авторів, прагне полегшити своїми рекомендаціями вивчення фізики
за новими програмами, освоює нові технології навчання, залучаючи
до них студентів. За моральними якостями це свята жінка, яка,
освітлюючи простір навколо себе, високо підносить ім'я вчителя.
Невпинно швидко плине час. У його бурхливому потоці
зростають і руйнуються міста, народжуються і вмирають люди. Але
вічним залишається те добро, яке посіяне у душах молодих; ті
знання, які передані дітям. Вклонімося ж Бабаєвій Н. А. за ті
знання і добро, які вона посіяла в наших серцях; за ту кришталево
чисту душу, яку вона має; за той приклад самовідданого служіння
своїй справі, який ілюструє все своє життя.
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ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м. Херсон
м. Каховка
м. Нова Каховка
Бериславський
Білозерський
Великолепетиський
Великоолександрівський
Верхньорогачицький
Високопільський
Генічеський
Голопристанський
Горностаївський
Іванівський
Каховський
Каланчацький
Нововоронцовський
Нижньосірогозький
Новотроїцький
Скадовський
Цюрупинський
Чаплинський
ПТУ
Обл. заклади

6
1
1

Всього:

25

1

12
2
2
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
3
1

1
1
1

2

6
1
1
1
2

1
1
1
3
1
1
1
2

7
1
2
2
2

2
1

1

2
1
1
1

1
1

1
3
2
2

30

30

25

2

1
2

1
1

1
2
1
1

25

4

6

1
3
2

2
1
2

1

1

1
1
2

2

1
1

10
3
2
1
1

3
2
1

1
1

2
2
2
2

1
5
2
1

25

25

1

1

25

Факт

План

Вчителі обслуговуючої праці
(І, вища кат.)

Вчителі англійської мови
(І, вища кат.)

Вчителі історії
(спец, ІІ кат.)

Вчителі математики (І кат.)

Вчителі укр. мови та
літератури (ІІ кат.)

5
1
2
1
2

1
1
1
1
2

1
1
3
1

Вчителі початкових класів
(І кат.)

Вихователі д/з (спец.)

Райони

Серпень-вересень 30.08-16.09

Вчителі фізкультури
(І, вища кат.)

Термін проведення

56
9
13
10
14
1
4
6
1
8
14
5
1
5
6
9
2
7
14
10
10
4
1
210
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ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1

1
1
4
1
1
1
1

2

1
3
1
1
1

2
1
1
1
2

25

25

30

1
1
2
1
2
2

1
1
1

4

4

1

2
2
1
1
2
2

1
1
1

2
2
1

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

1

2
1
1
1

1
1

2
3
1
2
1

25

1
1
1
1

20

1

25

5

1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
3
2
2
1

36
4
7
9
18
6
7
5
5
12
14
7
3
6
9
7
7
12
10
8
8

25

25

200

4
1

2
1
1

Факт

План

Всього:

1
2
2
2

1
1
1
1
3

1
1
2
1
3

7
1
1

Вчителі музики

2
2

4
2
2
1
4

Вчителі географії та
економіки (І, вища кат.)

2
2
1

5

20.09 – 13.10

Вчителі хімії
(І, вища кат.)

4
1

Вчителі математики
(вища кат.)

3

Вчителі зарубіжної
літератури (І кат.)

м. Херсон
м. Каховка
м. Нова Каховка
Бериславський
Білозерський
Великолепетиський
Великоолександрівський
Верхньорогачицький
Високопільський
Генічеський
Голопристанський
Горностаївський
Іванівський
Каховський
Каланчацький
Нововоронцовський
Нижньосірогозький
Новотроїцький
Скадовський
Цюрупинський
Чаплинський
ПТУ
Обл. заклади

Вчителі початкових класів (ІІ
кат.)

Райони

Завідувачі д/з

Вересень-жовтень

Директори ЗНЗ

Термін проведення

Директори ЗНЗ за фахом: початкові класи, , зарубіжна література, математика,
хімія, географія, музика.
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ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м. Херсон
м. Каховка
м. Нова Каховка
Бериславський
Білозерський
Великолепетиський
Великоолександрівський
Верхньорогачицький
Високопільський
Генічеський
Голопристанський
Горностаївський
Іванівський
Каховський
Каланчацький
Нововоронцовський
Нижньосірогозький
Новотроїцький
Скадовський
Цюрупинський
Чаплинський
ПТУ
Обл. заклади

6
1
3
2
2

Всього:

3
1
1
2
2
1

10
2
2
1
1
1
1

7
1
1
1
2
1

5
1
3
1

7
1
2
1
4

3
1
1

1
1

1

1
2

1
1
1
1
1
2
1
2

25

25

25

1
2

1
1
1
1

2
2
1
1
2

1
1
1
1
1

2

1
1

1
2
1
2

30

8
2
1

1
1
4

1
1
1
1
1
1

1
1
2
4

1

1
1
2
1

2
2
1

2
2

1

1

2
1
1
1
1
1
1

4
2
1
1

1
2
1

25

25

3
2
1

25

25

Факт

План

Вчителі історії
(І, вища кат.)

18.10-07.11

Вчителі української мови та
літ-ри
(І кат.)
Вчителі математики
(І кат.)

Вчителі початкових класів (І
кат.)

Вихователі д/з
(спец.)

Заступники директорів з ВР

Заступники директорів з
НВР

Райони

Жовтень-листопад

Вчителі фізики
(спец, ІІ кат.)

Термін проведення

46
9
12
9
18
4
3
6
1
13
12
6
3
10
2
7
4
9
12
9
9
1

205

Заступники директорів за фахом: початкові класи, українська мова та
література, математика, фізика, історія.
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ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м. Херсон
м. Каховка
м. Нова Каховка
Бериславський
Білозерський
Великолепетиський
Великоолександрівський
Верхньорогачицький
Високопільський
Генічеський
Голопристанський
Горностаївський
Іванівський
Каховський
Каланчацький
Нововоронцовський
Нижньосірогозький
Новотроїцький
Скадовський
Цюрупинський
Чаплинський
ПТУ
Обл. заклади

12

Всього:

25

260

4

1

3
2
1
3
2

7
1
1
1

1

10
2
1
1
1
1
1

1
1
2
3
3
1

1
1
1

1
2

1
1

1
1

1
1
3
1

1

1
2
1
1

6
1
2
1

3
1
1
1

5
1
1
3

7
1
1
1
1

1
1
1
1
2

2

2

2

1
2
2
1
1

1

25

25

1
2
1

1
1

1
3

1
1
2
2
1
1
2

25

1
1
2

1
1
3
1

1

25

25

2
2
1

1
1

2
1
3
3

2
4

1
2
2

1

30

25

43
8
9
9
13
2
2
7
3
8
10
5
1
9
6
8
6
11
10
12
6
4
13
205

Факт

План

Вчителі технічної праці (І,
вища кат.)

Вчителі біології
(І, вища кат.)

10.11 – 03.12

Вчителі укр. мови та
літератури (вища кат.)

Вчителі початкових класів
(спец.)

Вихователі д/з (спец.)

Вчителі фізкультури
(І, вища кат.)

Шкільні бібліотекарі

Райони

Листопад-грудень

Вихователі інтернат них
закладів, ГПД

Термін проведення
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ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Директори ЗНЗ за фахом:

2
1

1
1
3
1
2
2
1
1
1
1
2

3

3

1
2
1

14
2
2

6
1
3

2

2
1
1

2

1
1

1

1

1

2
1

2

1

1

1
1

1

1
2
2
1
1
1

2
4
3
3

1

25

1

30

25

1

20

205

1

2
2
1
1
1

1

1
1
1

64
9
18
6
14
2
4
4
2
12
11
7
5
7
2
5
3
5
11
8
6

1

1
1

1
1

2
2
3
1

2
2
2

25

25

1
1
1
1

30

1
1

Факт

Керівники хорових,
хореографічних,
театральних гуртків
План

10
2
3
1
3

Вчителі фізики
(І, вища кат.)

25

3
2

17
1
1

Вчителі математики
(ІІ кат.)

Всього:

9
2
8

Вчителі російської мови та
літ-ри (І, вища кат.)

2
1

06.12 – 29.12

Вчителі початкових класів
(вища кат.)

м. Херсон
м. Каховка
м. Нова Каховка
Бериславський
Білозерський
Великолепетиський
Великоолександрівський
Верхньорогачицький
Високопільський
Генічеський
Голопристанський
Горностаївський
Іванівський
Каховський
Каланчацький
Нововоронцовський
Нижньосірогозький
Новотроїцький
Скадовський
Цюрупинський
Чаплинський
ПТУ
Обл. заклади

Методисти
дитячих закладів

Райони

Директори ЗНЗ

Грудень

Вчителі англійської мови (ІІ
кат.)

Термін проведення

початкові класи, російська мова та література,
фізика, англійська мова, математика.
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педагогічних університетів України, ректор Національного
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Шановні автори!
Вимоги до оформлення статей ми друкуємо у кожному номері
журналу. Уважно слідкуйте і дотримуйтесь їх. Пам’ятайте, що кожна
Ваша стаття проходить експертизу. Якщо стаття не відповідає
тематичній спрямованості журналу та його вимогам, то вона з
подальшого розгляду знімається, не друкується і автору не
повертається.
Під час відбору статей до публікації перевага віддається тим, які
виконані на актуальну тему і написані грамотно та на високому
науковому рівні.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЖУРНАЛУ
“ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ”
1. Матеріали мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом
4-14 сторінок комп’ютерного набору формату А-4 на дискеті та
роздруковані у 2-х примірниках на аркушах білого паперу. Стаття
набирається у редакторах Word for Windows 6/97 шрифтом Times
New Roman через 1,5 інтервали, кегль 14, поля: ліве – 30 мм, праве
– 15 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Оформлення статті (рисунків,
таблиць тощо) згідно з вимогами ВАК.
2. Автор ставить підпис на звороті останньої сторінки статті, чим
підтверджує достовірність написаного.
3. До статті додаються відомості про автора на окремому аркуші
паперу (прізвище, ім’я, по батькові повністю, поштова адреса,
телефон, місце роботи, посада, наукове звання, вчений ступінь).
4. Ілюстрації, таблиці, діаграми, фотографії повинні бути надруковані
на окремому аркуші А-4. Під час пересилання аркуші не перегинати.
5. Статті надсилати за адресою:
Гончаренко Л.А.
Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів
вул. Покришева, 41, М. Херсон, 73034
т. (0552) 54-02-00
6. Зразок оформлення статті:
Іваненко О.І.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА КРЕСЛЕННЯ
Текст статті.
Література
Примітка:

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

Редколегія науково-методичного журналу “Таврійський
вісник освіти” інформує вас про те, що в 2004 році
започатковано видання тематичних додатків до журналу
практичного спрямування.
Кожен номер додатку буде мати свою тематику, тобто
в ньому вчителі знайдуть плани-конспекти однієї з
навчальних дисциплін (українська мова, історія, фізика,
математика, біологія, хімія, трудове навчання тощо) або
матеріали, які допоможуть підготувати та провести виховні
заходи (години спілкування, дискусії, вечори, сімейні свята,
спортивні змагання тощо).
Окремі додатки буде присвячено розробкам занять та
виховних заходів для початкової школи, для дошкільних
закладів освіти, а також проблемам практичної психології.
Редколегія журналу “Таврійський вісник освіти”
впевнена, що додатки знайдуть свого читача, сприятимуть
поширенню передового досвіду педагогів Херсонщини,
допоможуть як молодим педагогам, так і тим, хто має
значний стаж практичної роботи в навчальних закладах.
Запрошуємо всіх освітян до плідної співпраці.
Матеріали просимо надсилати на адресу журналу або
навчально-методичних
кабінетів
Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних
кадрів.
Відповідальний секретар
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ЮВІЛЕЙ

Чулаківській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів
Голопристанського району –

120 років
Ювілейна школо!
Вклоняємося доземно
Перед твоїм 120-літтям.
Під поглядом, як сонце, золотим;
З усмішкою, що ти даруєш дітям.
Крізь все проносиш іскру доброти,
Щоб засвітить у серденьку дитячим
Вогонь священний розуму й краси.
За все, що ти так щиро віддала,
За поколінням обрану мету
Спасибі, Ювілярко наша славна!
За працю вчительську, величну і святу!
Редколегія
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