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Кузьменко В.В.
*
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ  
ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ ОСОБИСТОСТІ 

У статті розкрито психолого-педагогічн засади формування 
наукової картини світу в історичному аспекті. Наведені 
висловлювання видатних педагогів минулого щодо формування 
цілісної картини світу в освітньому процесі. 

Поняття «картина світу» широко використовується в 
сучасній науковій, публіцистичній і художній літературі. Його 
вживають у широкому й вузькому розумінні. У вузькому – це 
власна уява особистості про оточуючий навколишній світ, у 
широкому – це інтегрована система всіх знань і уявлень про 
навколишнє середовище й людське суспільство (природничі, 
суспільствознавчі, естетичні, етичні, релігійні та інші знання).  

Поняття «картина світу» досить широке, бо в кожної людини 
протягом багатьох років формуються розрізненні, а інколи й 
протилежні уявлення про себе, людей та світ. У зв’язку із цим 
можна виокремлювати картину світу як кожної окремої людини, 
так і картину світу окремих груп, партій, націй тощо, до якої 
будуть входити, релігійні, політичні, моральні, філософські, 
наукові та інші знання й уявлення.  

Кожна окрема особистість формує власну картину світу на 
основі тієї, що існує в даний історичний момент у суспільстві, на 
основі власної уяви про оточуючу дійсність і з тією об’єктивною 
точністю, яка є в людей цієї епохи. Картина світу людини не 
постійна, вона має властивість до періодичних змін, складається 
з об’єктивного та суб’єктивного бачення оточуючої дійсності й 
отриманих у процесі навчання та життєдіяльності знань, які 
протягом життя людини постійно змінюються.  

Науковці розрізняють буденну (повсякденну), художню, 
релігійну та інші картини світу.  

Найбільше значення для життя людини в оточуючому її 
середовищі має буденна картина світу. У буденній картині немає 
чітко виведеного, логічно завершеного й узагальненого знання. 
Вона формується за рахунок чуттєвої констатації фактів, явищ, 
уявлень тощо. Доросла людина, а тим паче дитина, сприймає в 
першу чергу факти й не вимагає чіткого й логічного пояснення 
причин і наслідків. У неї формується картина світу в переважній 

                                                      
*
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більшості випадків на основі власного світобачення, 
світосприйняття, світовідчуття та життєвого досвіду, і при цьому 
поверхово констатується, як відбувається та чи інша подія, які її 
наслідки для самої особи й для оточення, як до неї ставляться 
інші люди.  

Буденна картина світу є основою життя дитини, її 
становлення й розвитку, особливо в ранньому дитинстві. Кожна 
людина в процесі існування отримує значну кількість відомостей 
про світ, саму себе й використовує їх з урахуванням набутого 
досвіду, звичаїв і традицій свого народу тощо. Звідси можна 
зробити висновок, що буденна картина світу є основною, 
оскільки формується ще на початку життя людини й проходить 
через усе її життя. Під час навчання в школі певна її частина 
поступово перетворюється в наукову картину світу. Ці дві 
картини дуже тісно пов’язані й доповнюють одна одну. Буденна 
картина світу, так само як і наукова, дуже часто ґрунтується на 
наукових знаннях, але вони далеко не завжди усвідомленні як 
наукові. 

Картина світу людини змінюється все життя. Вона 
формується в процесі виховання, освіти, соціальних умов життя, 
наукових досліджень і відкриттів тощо. Це відбувається, 
насамперед, шляхом теоретичного та практичного засвоєння 
людиною знань і уявлень про оточуючий світ і саму себе, в 
основу яких покладено постійну зміну мети, завдань, уявлень, 
почуттів, досвіду, переконань. Кожна картина світу має свого 
творця, і кожен творець потрапляє в пряму залежність від свого 
творіння. Нічиєї (не людської) картини світу не існує.  

Оскільки носієм і творцем картини світу є людина, то їй 
характерні різноманітні прояви: індивідуальні й групові, сімейні й 
соціальні, національні й народні. Звідси можна визначити 
складові картини світу: природничу, правову, політичну, 
релігійну, філософську, естетичну, соціальну та інші.  

Однозначного й точного визначення понять «картина світу» 
та «наукова картина світу» навіть у межах певної науки поки що 
немає. Розглянемо деякі трактування цих понять.  

За визначенням І.Омельяновського, картина світу – це 
картина об’єктивної реальності, матерії, що постійно рухається 
та змінюється, вищим проявом її є людина, яка й пізнає цю 
реальність. Вона й реалізує особистісний зв’язок між наукою й 
науковою картиною світу.  

На думку Г.Бабуріної, наукова картина світу є сукупністю 
знань про загальні закономірності об’єктивного світу, єдність 
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окремих картин світу (фізичної, хімічної та інших). Наукова 
картина світу виступає також засобом пояснення світу з точки 
зору її фундаментальних закономірностей [7]. 

Особливістю наукової картини світу є наочний характер її 
образів, але ця наочність більш високого порядку ніж наочність 
образів теорії та історично поєднана зі здоровим глуздом і 
побутовою свідомістю, а кожна окрема картина світу ґрунтується 
на одній чи декількох теоріях. На кожному історичному етапі 
розвитку суспільства є окрема картина світу тієї чи іншої галузі 
науки, яка займає провідне місце [2]. 

Дослідники С.Гончаренко, Н.Нетребко, А.Степанюк та інші 
виділяють три підходи до визначення сутності наукової картини 
світу, три різні грані. Вони розглядають її як специфічну форму 
систематизації наукових знань, що не зводиться до жодної з 
окремих наук чи наукових теорій; як розділ філософії; як 
світоглядні знання. 

Вищезазначене дозволяє зробити висновок, що наукова 
картина світу – це картина, яка виникає в людини внаслідок 
усвідомлення нею отриманих знань, упорядкування, 
узагальнення інформації щодо світосприйняття, світорозуміння 
та світовідчуття і являє собою інтегративну сукупність знань, 
понять, уявлень людини про оточуючий світ та саму себе. 

Свідомість людини завжди буде шукати єдності у своїх 
поглядах, думках, уявленнях і на цій основі формувати певну 
закінчену картину світу. Разом із тим, як уже зазначалося, 
оточуючий світ досить різноманітний, а свідомість людини 
завжди знаходить у цьому розмаїтті єдність. Це можна показати 
на прикладах історичного розвитку існуючих наук. Наприклад, 
люди отримували все більшу кількість знань про різні метали, 
мінерали, тверді, рідкі й газоподібні матеріали. І тільки з появою 
періодичної таблиці Менделєєва всі ці знання були об’єднані в 
єдине ціле, а в науці й у людей змінилася певна частина картини 
світу, невід’ємною складовою якої тепер стала періодична 
таблиця Менделєєва.  

З розвитком науки все більшою стає спеціалізація й 
диференціація знань, які вимагають введення в обіг спеціальних 
наукових термінів. Якщо людина не буде володіти такими 
термінами, то зрозуміти спеціаліста з іншої науки їй практично 
неможливо. Наприклад, щоб зрозуміти спеціаліста із квантової 
механіки потрібно знати терміни: гамільтоніан, комутуючий 
оператор та інші. Звідси виходить, що подальший розвиток наук 
буде все більше перешкоджати комунікації між представниками 



 
ІІССТТООРРІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ 

 

 
 

 
8 

різних наукових галузей, адже шкільні предмети далеко не 
завжди знайомлять учнів із новітньою науковою термінологією. 
Сьогодні мовні засоби починають виступати як об’єднуючі 
суб’єкт-об’єктні та суб’єкт-суб’єктні відносини, а формування 
сучасної наукової картини світу в значній мірі залежить від 
соціокультурної обумовленості науки та її мови. 

Наукова картина світу є водночас глибоко диференційо-
ваним і інтегрованим явищем. У цьому вона повторює розвиток 
науки, яка просувається вперед на основі спеціалізації та 
інтеграції окремих наук, і є основою розвитку науково-технічного 
прогресу людства. Отже, наукова картина світу має історичний 
характер, залежить від розвитку науки, техніки, суспільних 
відносин тощо. 

Разом із тим, наукова картина світу особистості, як прояв 
власного світобачення, має бути такою, щоб чітко сприймалася 
іншою людиною й слугувала формуванню безпосередньо самої 
людини, яке, у свою чергу, підпорядковане соціальному 
оточенню. Вона виступає як засіб і результат соціалізації 
особистості, основа пізнання, мислення й спілкування. 

Аналіз наукової літератури дозволяє констатувати що: 
соціальне значення формування в особистості наукової картини 
світу надзвичайно важливе, бо створює можливості для 
маніпулювання людьми в процесі їхнього життя. Чим менш 
об’ємна або більш однобока наукова картина світу, тим простіше 
людиною управляти, нав’язувати їй свої погляди тощо. Це 
проявляється скрізь: у рекламі, у магазині, на вулиці, у політиці. 

Наукова картина світу особистості завжди конкретно-
індивідуальна й залежить від її індивідуальних властивостей 
тому, що основою наукової картини світу людини є особистісне 
знання. Це лише частка картини світу як людства, так і окремої 
особистості, вихідний пункт для створення людиною власного 
наукового світогляду й діє лише на основі внутрішніх переконань 
індивідуума. Наукова картина світу людини є концентрацією її 
знань та уявлень і тому можлива лише після оволодіння певною 
сукупністю матеріалу, що дає можливість комплексно осмислю-
вати навколишній світ.  

Формування наукової картини світу, як і наукового 
світогляду, складний, динамічний і суперечливий процес, на який 
діє багато факторів, серед яких: соціальне середовище, зміст і 
якість шкільної освіти, сім’я, засоби масової інформації тощо. 
Якщо наукову картину світу розглядати як здобуток, надбання 
особистості, то стає зрозумілою роль навчально-виховної 
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діяльності в закладах освіти, ставлення дитини до набутих 
знань. Останнє у свою чергу залежить від батьків, особистості 
вчителя, мовної картини світу, майстерності спілкування тощо. 

Навчально-виховний процес загальноосвітнього закладу 
повинен формувати в учнів цілісну й гармонійну картину світу, 
збагачену розмаїттям відчуттів дитини, адже будь-яка людина 
має власне ставлення до життя та світу, і в цьому проявляється 
її індивідуальність.  

Наведені міркування дозволяють зробити висновок, що в 
сучасному світі навчально-пізнавальна діяльність є необхідною 
умовою формування наукової картини світу, а наукові знання є 
обов’язковою частиною наукової картини світу дитини. Разом із 
тим без певної переробки, узагальнення, взаємозв’язку наукові 
знання не можуть сформувати світоглядну функцію, тобто вони 
автоматично не перетворюються в цілісну наукову картину світу. 
Для цього потрібна певна розумова робота дитини, пошук 
власного розуміння процесів і явищ оточуючого середовища.  

Наукова картина світу створюється в учнів у процесі 
вивчення різноманітних навчальних предметів і є основою 
світогляду. 

Тривалий період у шкільній освіті формування світогляду 
проходило в значній мірі стихійно й на основі розірваної, 
фрагментарної картини світу. Кожний предмет, а частіше навіть 
окремий розділ чи тема навчальної дисципліни, формували свою 
відокремлену частину наукової картини світу (мова – мовну, 
математика – математичну, малювання – художню, естетичну 
тощо), яка в голові учня не була пов’язана з іншими картинами 
світу. За умов наявності в учнів фрагментарних наукових картин 
світу можна було сформувати тільки фрагментарний світогляд.  

Останнім часом науковці й педагоги-практики наголошують 
на тому, що предметна структура навчального плану 
загальноосвітніх закладів не забезпечує можливості формування 
в учнів цілісної наукової картини світу. У школах відбувається 
однобоке усвідомлення знань і, на жаль, це приводить до 
однобокості їх розуміння, відокремленості наукової картини світу 
кожної науки, бо будь-яка дисципліна вивчає тільки їй 
притаманні закони та процеси. Більше того, одні й ті ж самі 
процеси розглядаються різними шкільними дисциплінами з 
позицій кожної окремої науки. Тому ціле стає невидимим за 
окремими, не з’єднаними частинами. Учень засвоює тільки 
фрагментарні знання, на базі яких дуже складно створити цілісну 
картину світу, а це, у свою чергу, заважає формуванню вмінь 
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застосовувати набуті знання на практиці. У зв’язку із цим, як уже 
зазначалося, наукова картина світу, яка виникає в школярів, 
носить фрагментарний характер. 

Разом із тим цілісна наукова картина світу учнів повинна 
бути системною, узагальненою, упорядкованою на основі певних 
принципів. Вона формується тільки в процесі цілеспрямованого 
збору фактів і введені їх у логічну систему понять, знань. Тому 
особливе значення має здійснення в процесі навчання 
міжпредметних зв’язків, запровадження інтегрованих навчальних 
предметів, інтегрованих курсів.  

В історії існування школи зміст навчання та об’єм кожного 
навчального курсу ніколи не були сталими. Вони ввесь час 
змінювалися за рахунок розвитку кожної з наук, розширення їх 
кількості, а це вимагало збільшення кількості інформації, яку 
повідомляли учням, що зумовлювало постійні зміни змісту 
освіти. Сьогодні додавати в навчальні плани нові дисципліни, 
або в предмети нові теми, як це робилося раніше, уже 
неможливо у зв’язку з перевантаженням учнів. Стає очевидною 
безперспективність такого шляху реформування навчального 
процесу загальноосвітньої школи. З огляду на це зміна змісту та 
структури освіти можлива тільки за умов інтеграції навчальних 
дисциплін. 

Отже, з одного боку, кожна з навчальних дисциплін формує 
свою наукову картину світу, а з іншого – остання, у свою чергу, 
повинна бути складовою частиною єдиного цілого, оскільки 
дитині треба мати цілісне уявлення про світ.  

У сучасній загальноосвітній школі кількість наукових знань, 
яку отримують учні, визначається змістом загальної середньої 
освіти й продовжує ґрунтуватися на виділенні окремих 
навчальних предметів. Тобто в школі йде предметна 
систематизація наукових знань. Кожен шкільний предмет 
створює свою відповідну частину наукової картини світу, яка 
відображає лише певний аспект цього процесу, одну з його 
сторін. При цьому цей аспект також знаходиться в постійному 
розвитку, так як і сама наука, і її методи постійно змінюються, 
змінюється також навколишнє середовище, світоглядні уявлення 
тощо. А це вимагає постійної зміни наукової картини світу 
кожного навчального курсу.  

Наукова картина світу чітко окреслює можливе й не 
можливе, роз’яснює причини й наслідки фактів, їх взаємозв’язки 
тощо. Сформована в дитини наукова картина світу, заставляє 
співставляти, порівнювати, систематизувати набуті знання, 
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взаємопов’язувати їх, робити висновки, узагальнення. Завдяки 
цьому людина може передбачати різноманітні явища, події, 
випадки тощо, обґрунтовано діяти, планувати й творити своє 
майбутнє. 

Необхідність інтеграції знань учнів у єдине ціле вимагає 
здійснення координації роботи вчителів, які викладають різні 
предмети, бо більшість світоглядних знань не мають локальної 
адреси в навчальному процесі. Вони носять глобальний 
характер і присутні в усіх навчальних курсах. Такі знання повинні 
подаватися в процесі вивчення кожного предмету протягом 
усього періоду засвоєння певного курсу, але процес і логіка їх 
засвоєння в кожного предмета мають бути своїми. Отриманні 
учнями наукові знання потрібно інтегрувати в єдине ціле, щоб 
подолати розрив між окремими компонентами структури, що 
також потребує значних зусиль від учителів-предметників і учнів. 

Оскільки в загальноосвітніх школах усі навчальні предмети 
поділяються на природничі й гуманітарні, то можна 
стверджувати, що в учнів, передусім, формується природнича й 
соціальна картини світу. Цей висновок підтверджує 
С.Гончаренко, який пише: «якщо вивчення гуманітарних 
предметів підводить учнів до розуміння наукової картини 
розвитку суспільства, сприяє формуванню суспільно-політичних і 
моральних ідеалів, естетичних смаків, то вивчення природничих 
предметів покликане формувати наукову картину природи, 
розвивати сучасний стиль наукового мислення» [1, с. 77]. 

Істотним показником розвитку кожної окремої дитини 
виступає результат оволодіння нею цілісними та системними 
знаннями про людину й світ, тобто зміст засвоєних знань 
(уявлення про себе та різні сфери навколишньої дійсності – 
природу, культуру, людські стосунки та інше) і засвоєння 
способів їх отримання (уміння слухати, відповідати на запитання 
та ставити їх, експериментувати з дійсністю тощо).  

Формування природничо-наукової картини світу в школярів 
можливе лише за рахунок об’єднання в єдине ціле фізичних, 
хімічних, біологічних та інших об’єктивних наукових знань про 
світ. Базисними для формування цілісної природничо-наукової 
картини світу є інформація про форми руху матерії, рівень її 
організації, ієрархію форм руху та рівнів організації, а також 
сформовані біологічна, хімічна й фізична картини світу. Із цією 
метою рекомендується широко використовувати інтегровані 
уроки, під час яких дитина починає по новому бачити оточуючий 
світ і сприймати себе, аналізувати й усвідомлювати. Це дуже 
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важливе для подальшого самовизначення особистості й 
необхідна передумова для розвитку, самореалізації та 
самовдосконалення. 

Процес навчання, оволодіння вміннями та навичками 
завжди передбачає пізнання нового. Дитина в школі має 
перебувати в оточенні постійно зростаючого світу речей, які 
мають реальне значення для неї і які вона може спостерігати, 
вивчати, реконструювати тощо. Основну частину інформації про 
навколишній світ людина отримує за допомогою органів відчуття. 
Проте в речах, об’єктах та явищах цієї дійсності існує багато 
таких властивостей, зв’язків і відношень, які не можна 
безпосередньо відчути, сприйняти, побачити, а життя, тим 
часом, вимагає їх пізнання, усвідомлення та використання. Тому 
процес пізнання людиною оточуючого світу йде й через 
уявлення.  

Основна мета освіти – сформувати в учня таку систему 
знань, яка б дозволила йому пояснити, оцінити та усвідомити 
зв’язки й відношення, що складають основу наукового знання, 
виробництва, суспільного буття в цілому, виконують роль 
програми дій у відповідності до основних інтересів особистості. 
Основу такої системи має складати наукова картина світу. 

З огляду на це важливо, наприклад, у процесі вивчення 
природничих наук показати учням, що природознавство 
відображає світ у всій його різноманітності й включає в себе різні 
науки – від фундаментальних до прикладних. Їх поєднанню 
сприяють інтеграційні процеси, завдяки яким виникають 
«стикові» або «місткові» науки. Саме в межах цих наук 
здійснюються сьогодні важливі для людини відкриття. 
Розповідаючи учням про це можна підводити їх до роздумів про 
єдність, взаємозв’язок і взаємопроникнення природничих і 
суспільних наук. 

Ці питання свого часу досить успішно були розв’язані в 
Павлиській школі видатним педагогом ХХ століття 
В.Сухомлинським, який наголошував, що знання стають діючим 
фактором тільки тоді, коли особистий погляд на явища 
оточуючого світу охоплює всі сфери життєдіяльності школярів, а 
погляди людини на світ проявляються не тільки в тому, що і як 
вона вміє пояснити, але й у можливості щось довести, 
ствердити, відстояти своєю творчою працею. 

 У шкільних навчальних планах сучасної школи (як і раніше) 
немає предметів, які не впливали б на формування в учнів 
наукової картину світу. Кожна зі шкільних дисциплін вносить 
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свою частку у формування світобачення школяра, бо дитина не 
тільки вчить якийсь предмет, а й вдивляється у світ, узагальнює 
почуте, прочитане, намагається зіставити, систематизувати, 
звести в певний логічний взаємозв’язок отримані факти, явища, 
речі, процеси. Уся інформація, отримана з навколишнього 
середовища й на окремих уроках у свідомості школяра 
об’єднуються в певну частину картини світу. Цей процес вимагає 
часу, а його успіх залежить від того наскільки знання, уміння й 
навички доступні вікові й розвитку учнів. В.Сухомлинський писав 
так: «У V класі почалось вивчення систематичного курсу основ 
наук про природу, суспільство, людину. Ми прагнули, щоб ці три 
елементи освіти, органічно поєднуючись, не тільки створювали у 
свідомості підлітків картину навколишнього світу, а й допомагали 
їм утвердитись у власних поглядах на світ, на минуле, сучасне й 
майбутнє людства, на самих себе. Підкреслюю виняткове 
значення гармонійного поєднання трьох елементів освіти» [5, 
с.387].  

Видатний педагог визнавав необхідність формування в учнів 
інтегрованої картини світу не лише на основі отриманих знань, а 
й у ході спостережень за оточуючим життям. Результатом таких 
спостережень, наприклад, були письмові роботи учнів 3-4 класів 
на такі теми: «Як сходить сонце», «Роса на траві», «Радуга на 
небі», «Як живуть бджоли», « Як подорожує капля води» та інші 
[6, с.5]. 

Слід зазначити, що хоч терміни «наукова картина світу» та 
«інтеграція» і не були протягом ХХ століття в широкому вжитку, 
шкільні педагоги завжди інтуїтивно відчували потребу в інтеграції 
знань і здійсненні на уроках міжпредметних зв’язків. Періодично 
зазначені питання піднімалися на сторінках педагогічної преси. 
Особливо цей процес набув розмаху в другій половині ХХ 
століття, коли з’явився ряд публікацій, у яких наголошено на 
значенні інтеграції та міжпредметних зв’язків для формування в 
школярів світогляду та наукової картини світу.  

Цікаву методику розв’язання поставленої проблеми 
пропонують І.Лучків та І.Бродина в статті «Формування наукової 
картини світу під час вивчення фізики», у якій вони звертають 
увагу читачів на те, що весь шлях розвитку фізичної науки це 
процес становлення фізичної картини світу. Першою була 
механічна картина, її замінила електромагнітна картина світу, а 
згодом вона стає квантово-польовою – сучасною фізичною 
картиною світу. Остання – результат узагальнених людством 
знань з усіх фізичних наук [4]. На жаль, автори статті роблять 
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висновок, з яким не можна погодитись: у класах фізико-
математичного профілю матеріал можна подавати в повному 
обсязі, а в інших – на розсуд учителя (лише ознайомлювати, 
подавати оглядово або використовувати для роботи з 
найпідготовленішими учнями). Звідси виникає запитання: хіба не 
в усіх школярів учителі повинні сформувати сучасну фізичну 
картину світу? Адже, якщо ми не створимо її в учнів, то в них не 
буде сформовано й науковий світогляд, а отже, не буде 
вирішено поставлених перед школою завдань.  

Т.Козак, П.Фещенко, М.Яворський у статті «Формування 
наукової картини світу – складова атеїстичного виховання учнів» 
справедливо стверджують, що технічні засоби навчання 
створюють можливості для безпосереднього сприйняття й 
пізнання великої кількості предметів і явищ у їх взаємозв’язку. 
Завдяки цьому в школярів більш швидко формуються 
узагальнені уявлення, які й є основою для формування цілісної 
системи поглядів на світ. Вони зазначають, що дані 
спостережень свідчать про широку обізнаність сучасних учнів 
майже в усіх основних галузях природничих і гуманітарних наук, 
багатство уявлень, що прогрес у розвитку природничих наук, 
освоєнні космічного простору, робота засобів масової інформації 
позначилися на поінформованості, уявленнях школярів і їхньої 
здатності до узагальнень.  

Автори статті звертають увагу на те, що з абстракціями та 
узагальненими поняттями учні ознайомляться вже з перших 
класів. Уявлення більшості учнів 4-5 класів про форму Землі, її 
рух навколо Сонця, рельєф Місяця, атмосферу Марса, Венери 
хоч і дещо спрощені, але ґрунтуються на науковому матеріалі, 
який вони отримали в школі. Набуті старшокласниками знання в 
галузі природничих і суспільних наук допомагають їм осмислити 
складні фізичні й хімічні процеси, ознайомитися з досягненнями 
сучасної радіоастрономії, відкриттями в різних галузях науки й 
техніки. Такий обсяг отриманих школярами знань і рівень 
розвитку їхніх пізнавальних можливостей забезпечує наукове 
розуміння ними навколишньої дійсності. Разом із тим наявні 
серйозні прогалини та помилкові уявлення в поглядах учнів, 
невміння глибоко аналізувати й узагальнювати складні процеси 
тощо, а це негативно впливає на формування в них цілісної 
наукової картини світу. Як відомо, вивчення різних сторін 
матеріального світу, узагальнених у конкретних навчальних 
дисциплінах, не може забезпечити правильного уявлення про 
єдність і різновидність світу. Цілісне уявлення отримується 
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тільки на основі системного вивчення й узагальнення конкретних 
фактів і явищ. Тому завдання шкільних предметів не тільки 
підвести школярів до пізнання, а й сформувати наукову картину 
світу, на основі якої в учнів складатимуться адекватні погляди на 
навколишню дійсність. 

Наукова картина світу формується в учнів у процесі 
взаємопов’язаного вивчення предметів, яке допомагає 
узагальнити конкретні факти і явища. Однак при вивченні 
кожного із предметів в учнів складається специфічна картина 
світу. Це особливо стосується природничого циклу. Наприклад, 
при вивченні на уроках астрономії питань розміщення небесних 
тіл і розвитку Сонячної системи, нескінченості Всесвіту в часі й 
просторі фізичні явища, що відбуваються на планетах, 
допомагають учням усвідомити, що, незважаючи на різницю в 
земних і небесних тілах, є загальні закони їх взаємодії й 
розвитку. Або вивчення Марсу й Венери автоматичними 
космічними станціями дозволило ґрунтовніше ознайомитися з 
рельєфом, параметрами, атмосферою та іншими 
характеристиками. Порівняння отриманих даних із земними 
доказують єдність Всесвіту й загальних закономірностей 
фізичних процесів, що є доказом єдності космічної й земної 
матерії. 

Для формування в учнів наукової картини світу важливу 
роль відіграють фізика, хімія, біологія й суспільні науки. Так, на 
основі вивчення хімії, біології, математики школярі дізнаються 
про кількісні і якісні зміни в органічних і неорганічних речовинах, 
еволюцію живої й неживої природи. Математичні знання 
допомагають діалектично й логічно мислити, співвідносити в 
просторі й часі об’єкти, явища природи, суспільні події. Хімія 
допомагає осмислити закономірності складних природних 
процесів і явищ. Так, при вивченні періодичного закону 
Менделєєва учні на основі знань про відомі їм елементи, усе 
глибше проникають у закономірності й виявляють взаємозв’язок 
хімічних елементів і приходять до висновку, що всі елементи 
побудовані з одних і тих же елементарних частинок. Це 
підтверджує знання учнів та розширює їхні уявлення про 
взаємозв’язок речовин і явищ. Гуманітарні науки розкривають 
закономірності розвитку людського суспільства тощо [3].  

У той самий час при вивченні одного курсу шкільної 
програми засвоюється лише певне коло наукових знань про 
оточуючі явища, предмети, які перебувають у єдності й 
взаємозалежності. Тому всі навчальні дисципліни повинні 
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пізнаватися в сукупності через міжпредметні зв’язки, що й 
забезпечить інтеграцію знань. 

Адекватні уявлення про об’єктивний світ можливі тільки на 
основі цілеспрямованої роботи всього вчительського колективу. 
Без такої роботи наукова картина світу школярів не може бути 
цілісною. Варто пам’ятати, що ефективність формування в учнів 
у процесі навчання наукової картини світу, у першу чергу, 
залежить від наукової картини світу вчителя, який передає її 
учням. Отриману картину світу, учень співставляє зі своїми 
знаннями, досвідом, уявленнями, і в нього виникає власна 
картина, формується система світоглядних понять. 

Отже, перед сучасною школою стоїть важливе завдання 
щодо організації цілеспрямованого навчально-виховного 
процесу, кінцевою метою якого є формування в школярів цілісної 
наукової картини світу.  
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РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ И ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ГРЕКО-

РИМСКОЙ МИФОЛОГИИ И КУЛЬТУРЕ В ХІХ ВВ. 

В статье обоснован вклад ученых в исследование классической 
греко-римской мифологии. Раскрыта необходимость изучения 
античной истории, мифологии и литературы. 

Цель статьи – представить и в вести в научный оборот по 
отечественной истории педагогики менее видных ученых-
историков и педагогов, посвятивших свою жизнь изучению и 
преподаванию античности в гимназиях и университетах, взгляды 
и научные концепции, которых к сожалению, в ХХ в. не нашли 
должного освещения в отечественной, научной и педагогической 
литературе.  

В середине ХІХ века в гимназической и университетской 
среде был любим и чрезвычайно популярен один из самых 
ярких лекторов антиковедов, выдающийся педагог, историк 
Т. Грановский. В 1851 году лекции, которые он прочитал в 
Боннском университете, записал и издал сын известного во всей 
Европе историка античности и одного из основоположников 
научного взгляда на нее Бартольда Георга Нибура (1776–1831). 

В современном анализе компонентов составляющих 
систему классического образования, изучения античной 
истории, мифологии и культуры огромную ценность и 
актуальность представляет статья Т. Грановского, ставшая его 
своеобразным научным и педагогическим завещанием потомкам 
– «Ослабление классического образования в гимназиях и 
неизбежные последствия этой системы». Эта работа по вполне 
определенным политическим причинам не могла выйти в свет 
во время николаевского царствования и была опубликована уже 
в эпоху реформ, а потом неоднократно перепечатывалась 
сторонниками классического образования.  

Т. Грановский видел в истории античного мира 
завершенный цикл развития, важный для истории тем, что 
представляет собой идеальную модель для изучения типологии 
исторического процесса в каждой его фазе. 

Классическое образование, весь материальный опыт 
античной истории сохраняет свое непреходящее значение. Оно 
состоит в том, чтобы в эпоху наступающего естественно-
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научного знания, превращающего промышленные пропорции в 
основной критерий национального развития, сохранить в 
качестве начала, их уравновешивающего, нравственный и 
эстетический потенциал, заложенный в мифологии, в величест-
венном искусстве древних римлян и особенно греков. 
Нарушение этого равновесия в ту или иную сторону одинаково 
опасно, соблюдение же его есть единственная гарантия 
гармонического развития личности, гармонического именно 
потому, что судьба Греции и Рима навсегда останется 
«предметом думы и изучения великих историков и мыслящих 
умов, ищущих в истории таких же законов, каким подчиняется 
природа», тогда как перевес положительных знаний над теми, 
которые развивают к поддержке в сердцах юношества любовь к 
прекрасному, хотя, быть может, и неосуществимым идеалам 
добра и красоты, неминуемо приведет европейскую 
общественность к такой нравственной болезни, от которой нет 
другого лекарства, кроме смерти» [1, 298-300]. 

В настоящее время, когда в России и в Украине полным 
ходом идет процесс возрождения принципов классического 
образования, вновь вспоминаем завещание Т. Грановского. Так, 
Г. Кнабе, известный советский, ныне российский ученый 
антиковед, рассуждая о заслугах Т. Грановского считает, что 
«отказ сегодня от рассмотрения античного наследия как живой 
нормы культуры, сохранение за античностью роли модели 
исторического процесса и научного изучения истории и 
неисчезающее воспоминание об античных идеях и образах, 
которые «поддерживают в сердцах юношества любовь к 
прекрасным, хотя, быть может, и неосуществимым идеалам 
добра и красоты», – вот смысл этого завещания, подводившего 
итог двум векам «русской античности» петербургско-
императорского периода» [2, 3-15]. 

Другой современный исследователь, А. Любжин, детально 
проанализировавший научные взгляды Т. Грановского о пользе 
классического образования, обращает наше внимание на другую 
принципиальную сторону классического образования, в свое 
время замеченную и подчеркнутую Т. Грановским, а именно: 
Какую сторону человеческой души призваны удовлетворять 
греческий и латинский языки, и только ли они одни? 

А. Любжин у Грановского увидел разделение его деятельно-
сти на ученую, научную и педагогическую. В качестве примера 
было взято научное наследие Аристотеля, чьи естественнонауч-
ные идеи еще не исчерпаны и изучены до конца. 
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Подчеркивается, что Аристотель сам по себе, без знания и 
понимания определенного духовного уровня общества, его 
культуры и истории в целом – будет не понят до конца. 

Ученые признают необходимость знакомства с античным 
опытом для современных областей физики и математики; в 
частности, отмечается, что «квантовое» математическое 
сознание древних эллинов, воспринимающих как число только 
число натуральное, в противовес непрерывному и детерминист-
скому постренессансной Европы, способно дать определенный 
стимул к современному познанию закономерностей природы. 
Интересные мысли, оригинальные, научные выводы, осно-
ванные на современном прочтении античных авторов и сенсаци-
онные научные факты, содержатся также в книгах ученых-
физиков В. Тихоплава и Т. Тихоплава. Но естествознание – это 
не все, хотя его следует признать весьма важной стороной дела. 
(В скобках заметим, пишет А. Любжин, что частный аргумент 
против классического образования, заключающийся в том, что в 
России естественные науки расцветают, а древняя филология 
влачит жалкое существование, бьет прямо в противоположную 
цель и подчеркивает ценность классических гимназий Алек-
сандра ІІ для развития именно естественных наук) [3, 74-85]. 
Впервые в российской педагогике прозвучала благодарность и 
позитивная оценка деятельности Александра ІІ, графа С. Уваро-
ва – организаторов и проводников в жизнь системы классическо-
го образования. Впервые также было признано, что идея гармо-
ничного развития духовных сил, воплотившаяся в образователь-
ных реформах Александра ІІ и создавшая при всех ее неизбеж-
ных недостатках стройную и разумную систему народного обра-
зования, с классическими гимназиями – для будущих студентов 
университетов, реальными училищами – для студентов высших 
народнохозяйственных учебных заведений и постепенно 
развивающихся народных училищ имела цель распространения 
элементарной грамотности в широких слоях населения. 
А. Любжин вынужден был признать, что, сдав эту педагоги-
ческую мысль в архив, мы столкнулись с ситуацией, когда 
будущий филолог, инженер, рабочий и хлебороб изучают в 
школе одно и то же, а это обрекает нашу школу на чрезвычайно 
низкий коэффициент полезного действия. Попытки сохранить 
единую школу, оставить значительное общее ядро будут иметь 
те же последствия, чем бы они ни мотивировались и каковы бы 
ни были затраты педагогических средств и ресурсов. 

Сейчас мы пришли к тому, что молодежная культура и 
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официальная культура нашей школы – параллельные миры, 
нисколько не нуждающиеся друг в друге. Это не только 
следствие общего кризиса, но и результат уровня нашей 
официальной школьной культуры.  

Гармоническое развитие будет достигнуто лишь в том 
случае, если наряду с хорошей естественно-математической 
школой у нас будет существовать хорошая гуманитарная школа; 
идеал же и высшая форма последней, по твердому убеждению 
А. Любжина, – классическая гимназия [3, 74]. 

Одним из известных в то время, видных и талантливых 
учеников Т. Грановского был профессор Московского универси-
тета Петр Николаевич Кудрявцев (1816 – 1858), как и его учи-
тель, он не был специалистом по древней истории в узком 
смысле слова. С большим основанием его можно отнести к 
медиевистам. Но в своих трудах он много внимания уделял 
древнему миру. П. Кудрявцев стал преемником Т. Грановского 
на университетской кафедре. По своим взглядам он был 
либералом, «западником», но не преклонялся перед западно-
европейскими всеобщий истории, выступал горячим 
пропагандистом русской науки [4, 3-4].  

Он опубликовал целый ряд трудов, посвященных антично-
сти. Вопроса о значении древней истории в общем аспекте 
П. Кудрявцев касается в двух теоретических статьях, посвящен-
ных проблемам истории как науки. Первая из них – «О достовер-
ности истории», – была напечатана в журнале «Отечественные 
записки» за 1851 г. [5, 1-32]. В ней он, останавливаясь на 
замечательных открытиях в области древнейших культур 
Востока, подчеркивает: «Нельзя более назвать гадательным 
того, что, по крайней мере, многими своими сторонами стало 
доступно отчетливому разумению. История перестает быть 
делом родной веры, когда для нее открывается возможность 
проверки… наука не стоит: она постоянно идет вперед, 
переходя от одного вопроса к другому, иногда даже несколько 
раз возвращаясь к старым своим задачам и отыскивая им новые 
или удовлетворительные разрешения» [5, 19-20]. 

В другой своей большой статье «о современных задачах 
истории» [5, 33-69] он вступает в полемику со своим учителем 
Т. Грановским. П. Кудрявцев выступил в защиту художествен-
ного элемента в истории и ее «нравственного влияния». Он от-
талкивался от ученых античности с их взглядами на историю и 
на ее морально-дидактическое значение. Наибольшую популяр-
ность среди широких читательских кругов тогда получила его 
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книга «Римские женщины. Исторические рассказы по Тациту», 
вышедшая впервые в 1856 году и затем многократно переизда-
вавшаяся. Эта книга была посвящена памяти Т. Грановского и 
имела научно-популярный характер. В пяти «рассказах» автор 
ярко повествует об Агриппине Старшей и Мессалине, Агриппине 
Младшей, Поппее Сабине, Октавии и, несколько неожиданно, о 
Нероне. В основном все изложение построено на «Анналах» Та-
цита; некоторые дополнения взяты из Светония и Диона Кассия. 

П. Кудрявцев полностью доверял Тациту, считая, что 
«Тацитовы летописи» навсегда останутся великим уроком 
человечеству. В его творениях история впервые поднялась на 
ступень высшего нравственного трибунала над отжившими ее 
деятелями.… Наконец, несравненное искусство автора 
сообщило собранному им материалу такую жизнь, что само 
завистливое время бессильно стереть яркую печать ее, пока 
существуют хоть разорванные части Тацитовых произведений. В 
отличие от книги о римских женщинах, ставившей цель научной 
популяризации, сугубо специальный характер носит большая 
статья П. Кудрявцева «Древнейшая римская история по 
исследованию Швеглера», напечатанная в нескольких книжках 
журнала «Отечественные записки» за 1854 г. [5, 99-238]. Здесь 
уже нет и следа от П. Кудрявцева – беллетриста, если не 
считать вообще присущего ему приподнятого и несколько 
вычурного стиля. В своей статье о Швеглере, Кудрявцев широко 
привлек источники и работы многих исследователей, подвергая 
их глубокому и подробному анализу. К сожалению, его учебные 
курсы лекций, которые он читал в Московском университете, 
никогда при его жизни не публиковались. До нас дошли лишь не 
многие воспоминания университетских слушателей, дающие 
некоторые представление о нем как преподавателе.  

И. Бороздин подчеркивает, что слышал лишь самые 
восторженные отзывы профессоров Н. Стороженко, В. Герье, 
М. Щепкина о его лекциях и об отношении к нему студенчества. 
В. Герье обращает внимание, что немалой смелостью в то 
время было применение научного анализа к Библии, что так 
увлекло студентов [6, 179-187]. 

В советской историографии в 50-е годы ХХ в. деятельность, 
взгляды и мировоззрение П. Кудрявцева были отмечены как 
типично романтические, либеральные, идеалистические, однако 
многие его высказывания как, несомненно, широко эрудирован-
ного и вдумчивого, серьезного ученого представляют несом-
ненный интерес и сегодня для изучения истории педагогики, 
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историографии антиковедения, и популяризации знаний о ней. 
Современником П. Кудрявцева, Т. Грановского и П. Ешев-

ского был Михаил Семенович Куторга (1809–1886), которого по 
праву считают одним из первых отечественных ученых, 
способствовавших развитию академических занятий по древней 
истории, в особенности по истории Древней Греции. М. Куторгу в 
академической среде считали первым самостоятельным иссле-
дователем в области древнегреческой истории. В России с ним 
связывают начало систематического изучения кардинальных 
проблем античности. В своих ранних работах М. Куторга иссле-
довал один из самых сложных вопросов истории архаических 
Афин – эволюцию древнейшей племенной организации и 
возникновение первых сословий. Замечательной чертой этих 
исследований было стремление вскрыть диалектический 
процесс развития; за социальной, в данном случае сословной 
борьбой, М. Куторга определенно признавал решающее 
значение в процессе образования афинского государства. В 
1869 году М. Куторга перешел в Московский университет, после 
смерти П. Ешевского занял кафедру всеобщей истории. 

В 1874 году он вышел в отставку и последние 12 лет жизни 
посвятил исследовательской работе. Свою задачу М. Куторга 
видел в том, чтобы внести свой вклад в науку об истории 
древней Греции. В специальной работе «О науке и ее значении 
в государстве» [7, 167] М. Куторга сформулировал задачи исто-
рической науки: «нет необходимости доказывать, что свобода 
мысли есть первое и самое главное условие, без которого наука 
не только не разрабатывается и не процветает, но вообще не 
зарождается. Наука, как сам разум, не знает ни оков, ни 
стеснения, ни предписаний… Свобода мысли есть жизнь, так 
сказать, кровь и плоть науки… Словом, свобода есть существен-
ное свойство науки, служащее источником, из коего исходят все 
ее отличительные признаки и откуда она заимствует свой вес и 
значение». М. Куторга старается подчеркнуть, что успех 
общества зависит от самого общества, а не от воздействия на 
него извне. В условиях царских порядков с их цензурой и 
полицейской опекой над наукой тезис М. Куторга о свободе 
мысли имел прогрессивное значение и не теряет своей 
актуальности и сегодня. 

Главную задачу исторической науки М. Куторга видел в 
изучении основных тенденций исторического процесса, то есть в 
изучении генеральных путей истории и, прежде всего, смены 
одних общественных форм другими. М. Куторга читал студентам 
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древнюю, средневековую и новую историю Европы, но большую 
часть своей жизни он отдал изучению античной Греции. «Наука, 
а следовательно и история, не лишена применения, и в этом 
смысле история Греции имеет именно для нас, русских, 
особенный вес и значение: она служит к точнейшему 
уразумению нашей народности» [7, 167]. 

В своих работах М. Куторга не раз подчеркивал, что Европа 
исторически складывалась из двух главных частей: из мира 
романо-германского и греко-славянского. Ученые западноевро-
пейских стран, изучая историю своего народа, всегда 
обращаются к Римской империи как своему предшественнику, от 
которого Западная Европа получила общественное и культурное 
наследие. Задача русских ученых, по мнению М. Куторги, 
состоит в том, чтобы обратится к изучению древней Греции и 
Византии, как предшественников славянских государств, 
оказавших большое и разностороннее влияние на историю 
славянских народов. «Изучая историю древних греков, мы 
изучим историю своих, если позволено так выразиться, 
духовных праотцов» [7]. О феномене греков М. Куторга в своем 
главном научном труде написал: «Такова была Древняя Греция: 
в ней все исполнено было противоположностей – и политика, и 
искусство и литература. Но эта самая противоположность и 
происходящая оттуда борьба обнаруживает постоянную 
деятельность и умственное развитие греков. Без нее этот 
гениальный народ походил бы на египетские мумии и не 
представил бы потомству тех великих дел, которым не 
перестает удивляться образованная Европа» [8, 12]. 

Главным итогом своей научной деятельности в изучении 
истории Древней Греции ученый считал открытие политики как 
особой формы государства, определение ее места в истории 
Древней Греции. Он был убежден, что все изучавшие до него 
древнегреческую демократию упустили из виду самое важное – 
политию. «Ученые воздвигали великолепное здание, давно 
отделанное и убранное, но без крыши». М. Куторга полагал, что 
именно на его долю выпало увенчать изучение истории древних 
греков открытием всемирно-исторического значения главного их 
деяния – афинской политии. Однако в дальнейшем развитии 
русской историографии всеобщей истории сыграли важную роль 
не изыскания М. Куторги в области политии, а вся совокупность 
его работ по истории Греции, основанных на тщательном 
изучении источников. Если М. Куторгу в отечественной науке 
принято считать первопроходцем в изучении древней Греции, то 
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правомерно поставить вопрос: «А кого же тогда следует считать 
первым отечественным ученым археологом-антиковедом, 
посвятившим свою жизнь изучению Эллады? И есть ли такой 
человек вообще?» [9, 179-192].  

В 1975 году в «Вестнике древней истории» была 
опубликована статья, имеющая важное познавательное 
образовательное и воспитательное значение в деле 
популяризации и глубокого изучения античности, к сожалению 
не использованная современными педагогами – создателями 
учебной литературы для школы. 

Исследователь А. Буракова на основе всестороннего 
изучения очень редких, в основном иностранных (немецких, 
эстонских и др.), источников и публикаций, знакомит с жизнью и 
деятельностью первого отечественного ученного – антиковеда, 
археолога Отто Штакельберга, который изучал и описывал 
Грецию непосредственно на ее территории, подобно Г. Шлима-
ну. К сожалению, этот богатейший по своему содержанию, 
научной новизне и познавательному значению материал и до 
сего дня остается практически неизвестным, современной 
школьной молодежи, изучающей античность, так как не вошел 
ни в один отечественный учебник по истории древнего мира. 
А. Бураков приводит данные о том, что в СССР об О. Шта-
кельберге впервые рассказал С. Жебелев, но так как судьба са-
мого С. Жебелева и его научных трудов складывалась весьма 
драматично, становится понятным, почему ссылки на деятель-
ность Отто Штакельберга остались без внимания. А удивитель-
ную жизнь и достижения О. Штакельберга сегодня можно с 
полной уверенностью рассматривать как еще одно доказатель-
ство нашего утраченного научного отечественного первенства в 
области антиковедения и истории отечественной педагогики… 

Эта статья имеет особую научную ценность еще и в том, 
что она опровергает расхожее в европейских кругах и 
литературе, посвященной деятельности археологов, мнение о 
том, что ученые из России не принимали участия в раскопках на 
греческой земле. Приведенный фактический материал дает нам 
право ставить научные заслуги и достижения Штакельберга в 
один ряд с такими всемирно известными именами в мировом 
антиковедении, как Г. Шлиман, А. Эванс, М. Ростовцев и многие 
другие. Для современного исследователя жизни и деятельности 
О. Штакельберга основная трудность заключается в том, что его 
бумаги, находившиеся в Центральном государственном архиве 
Эстонской ССР и в библиотеке Тартуского университета, где 
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хранился дневник путешествия ученого по Греции, пропали во 
время Второй мировой войны. На карточке каталога в Отделе 
рукописей редких книг Научной библиотеки университета 
имеется запись бывшего заведующего отделом К. Ноодла об 
отправке данного материала в 1943 году в Познань, и затем 
следы дневника теряются. 

Отто Магнус Штакельберг родился в 1786 г. В Вязне, 
неподолеку от Ревеля. Отец его служил в голштинской гвардии 
при дворе будущего русского царя Петра ІІІ, а затем при дворе 
Екатерины ІІ. В Нарве он познакомился с дочерью находящегося 
на русской службе гофмаршала Анной Катариной фон Дюкер, 
которая и стала его женой. Детство О. Штакельберга прошло в 
доме родителей, в атмосфере интереса к изобразительным 
искусствам, музыке, поэзии. 

Свое дальнейшее образование юноша продолжил в 
Московском университете, затем в Германии, в Геттингене 
состоял членом Русского клуба. В дневнике О. Штакельберга 
этого времени встречается много имен его русских знакомых, он 
пишет о любви к русским народным песням и старается увлечь 
ими своих немецких друзей. В 1810 году он с группой немецких и 
датских ученых отправился в Малую Азию и Грецию. Именно в 
этой поездке Отто становится участником интереснейших 
находок на острове Эгине и на Пелопоннесе. Его считают самым 
художественно одаренным и одухотворенным из группы 
археологов, проводившей там раскопки. С 1814 г. он в течение 
двух лет живет на родине, часто бывает в Петербурге, где он 
уже известен как знаменитый путешественник. 

В 1816 году О. Штакельберг уезжает в Рим и становится 
членом Общества римских гипербореев, куда входили также 
ученые-антиковеды Т. Панофка, А. Кестнер, Э. Гергард. В 
1820 г. он закончил свою первую важную работу – о гробницах 
древних греков, которая вышла в свет много лет спустя, лишь в 
1837 г. В тексте, иллюстрированном рисунками, сделанными им 
самим и потом выгравированными лучшими мастерами того 
времени – надгробия, урны, вазы, светильники, скульптуры и 
украшения – О. Штакельберг прослеживает эволюцию греческих 
надгробных изображений. Касается вопроса различных культов. 
Рецензируя этот труд, К. Мюллер отметил, что он, несомненно, 
принадлежит к числу важнейших и наиболее глубоких 
исследований. 

Первой опубликованной работой О. Штакельберга было 
вышедшее в 1825 г. в Риме сочинение о костюмах и обычаях 
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современной Греции. Вторая часть этой работы была 
опубликована через несколько лет, в 1831 г. в Германии, но в 
нее вошли не все рисунки, подготовленные ученым. 

В 1832 г. в Германии выходит еще одно издание. Сопро-
вождающий рисунки текст подробно описывает характер грече-
ских костюмов, нередко сохранивших классические формы. 
О. Штакельберг первый тонко почувствовал и передал античные 
традиции в современной одежде, исходя из обычаев греков, их 
манеры держаться. Его рисунки имели большой успех; в театре 
их использовали в качестве эскизов для костюмов в пьесе на 
античный сюжет «Коринфская невеста». Несколько экземпляров 
первого издания этого труда О. Штакельберг отправил в Россию. 
В 1826 году вышел главный труд его жизни – исследование о 
храме Аполлона в Фигалии в Басах и его скульптурном фризе. 
Немецкий ученый И. Овербек назвал Фигалийский фриз крае-
угольным камнем наших представлений об античной скульптуре. 
Эта работа была ему особенно дорога. Период раскопок в Басах 
он считал самым плодотворным для себя по объему и характеру 
найденных материалов. Над книгой он работал много лет и 
вынужден был печатать ее за собственный счет. Выход этого 
труда получил резонанс в научной литературе. Рецензии отме-
чали, в частности, удачно найденный порядок расположения 
плит и интересную трактовку мифов, послуживших темой для 
изображения лапифов с кентаврами и греков с амазонками, 
убедительную реконструкцию архитектуры храма. В 1818 году, 
благодаря активным настояниям президента Академии худо-
жеств в Петербурге А. Оленина, слепки всех 23-х плит 
Фигалийского фриза были приобретены музеем Академии 
художеств. Россия получила право на снятие слепков именно 
потому, что О. Штакельберг участвовал в этих раскопках. Свой 
труд ученый преподнес в дар Николаю І и его брату, великому 
князю Михаилу Павловичу [10, 124-131]. В 1827 году после 
путешествия по Южной Италии и Сицилии он ездил в Тоскану, 
где участвовал в открытии этрусских настенных росписей в 
подземных гробницах Корнето. В 1829 году О. Штакельберг 
показал свои пейзажи Греции И. Гете и по его просьбе подарил 
ему один из листов с изображением греческих костюмов. Гете, 
мечтавший побывать в Греции, сказал: «Вы достигли того, к 
чему я стремлюсь». О работах ученого высказался как о 
шедеврах. За заслуги в изучении древностей О. Штакельберг 
был избран в члены Берлинской академии искусств, Датского 
общества изучения северных древностей, Курляндского 
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общества литературы и искусства [10, 124-131]. 
Немецкий археолог Розенбальдт пишет, что О. Штакельберг 

вообще выделялся своей образованностью среди археологов, 
занимавшихся одновременно с ним раскопками в Греции и 
называет его самым разносторонним из них. 

Последние годы жизни (с 1885 по 1937) он провел в России, 
в Петербурге, где и умер. По словам Э. Гергарда, в России 
О. Штакельберг был мало известен, «тамошних» (т.е. русских) 
ученых не заботили ни его воззрение на Грецию, ни предло-
жение ему из вежливости академических почестей. И только 
почти через столетие С. Жебелев назовет книгу О. Штакельбер-
га о Фиголийском фризе и его исследование о древнегреческих 
некрополях «первыми образцами правильно задуманных и 
более или менее научно выполненных отчетов об археологи-
ческих раскопках». О. Штакельберг внес свой вклад в большее 
дело создания по возможности подлинной и широкой картины 
древнего мира. Он был, пожалуй, первым из тех археологов, 
которые способствовали выработке основ методологии археоло-
гических исследований и научного подхода к изучению 
памятников древности. Современники отмечали его высокую 
общую культуру и широкую образованность. Мы полагаем, что 
для создания учебной литературы современного поколения 
целесообразно подумать о возвращении в нашу историю и науку 
совершенно забытых имен. И лучшим памятником Отто 
Штакельбергу сегодня в нашей стране могли бы стать розыск, 
переводы с немецкого и издание его, к счастью, уцелевших 
трудов [10, 124-131].  

Литература: 

1. Левандовский А. А. Время Грановского: У истоков формирования 
русской интеллигенции. – М.: Молодая гвардия. – 1990. 

2. Кнабе Г. С. Русская античность. – М., 1999. 
3. Любжин А. О пользе наук и училищ // Народное образование. – 2000. 

– С. 74-85. 
4. Кудрявцев П. Н. Судьба Италии от падения Западной римской 

империи до восстановления ее Карлом Великим. – М., 1850. – С. 3. 
5. Кудрявцев П. Н. О достоверности истории // Отечественные записки. 

– Т. 1. – 1887. 
6. Бороздин И. Н. П.Н. Кудрявцев как историк древнего мира // Вестник 

древней истории. – 1951. – № 2. 
7. Куторга М. С. История Афинской республики от падения Ипарха до 

смерти Мильтиада. – СПб., 1848. – С. 12. 
8. Куторга М. С. О науке и ее значении в государстве // ЖМНП. – 1867. 

– № 1. 



 
ІІССТТООРРІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ 

 

 
 

 
28 

9. Алпатов. М. А. Мировоззрение М. С. Куторги // Вестник древней 
истории – 1955. – № 3. 

10. Буракова А. Л. Из истории антиковедения в России // Вестник 
древней истории. – 1975. – №4. – С. 179-187. 

Слюсаренко Н.В.
*
 

СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ЖІНКИ В УКРАЇНІ НА МЕЖІ  
ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІВЧАТ 

Статтю присвячено аналізу соціального стану жінки в Україні 
кінця ХХ – початку ХХІ століття та висвітленню проблем, які 
виникають у ході соціалізації дівчат внаслідок того, що жінки в 
більшості випадків посідають в нашому суспільстві другорядні ролі.  

Сучасна українська жінка все більше і більше прагне до 
активної участі у життєтворчих процесах, але поки що «за 
інерцією» продовжує виконувати другорядні ролі. Свої права 
представниці «слабкої» статі поступово виборюють у сімейній та 
виробничій сферах, але в багатьох випадках вони задекларовані 
лише на папері. Так, у відповідності до ст. 3 Сімейного кодексу 
України «сім’ю складають особи, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки» 
[5, с. 8], тобто чоловік і жінка повинні бути рівними в сім’ї. Разом 
із тим «жінка працює на 4-6 годин більше, ніж чоловік, виконуючи 
рутинну домашню роботу» [3, с. 25], тобто про рівність між ними 
в побутовій сфері не може бути мови. Більш того спостерігається 
певна експлуатація жінок.  

Ґендерна нерівність наявна також у виробничій сфері, де у 
відповідності до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок 1979 року для представниць слабкої статі 
задекларовано «однакову з чоловіками цивільну право-
дієздатність та однакові можливості з її реалізації» [2, с. 6]. Отже 
жінки мають такі ж права і можливості при виборі професії, 
прийомі на роботу, оплаті праці тощо, як і чоловіки. Однак на 
практиці далеко не завжди можуть реалізувати їх.  

Прояви нерівності наявні й у доступі жінок до прийняття 
рішень і участі у представницьких органах. Так, Т.І.Антонець 
звертає увагу на те, що в Україні «перші категорії керівних посад 
на 92% обіймають чоловіки, а жінки посідають решту – 8%. Щодо 
другої посадової категорії, то тут співвідношення дещо 
збалансованіше: серед керівних працівників жінка вже кожна 
п’ята, але все таки 80% керівників – чоловіки. Переважна 
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більшість жінок спостерігається серед найнижчих категорій – 
п’ятої та шостої. Зрозуміло, що серед керівних працівників 
першої, другої та третьої посадових категорій переважають 
чоловіки, бо саме їх, а не жінок, призначають на найвищі посади 
керівного складу, що дає їм можливість, у свою чергу, 
вирішувати питання кадрових призначень. Як бачимо, тут 
спрацьовує принцип корпоративної чоловічої солідарності. 
Загальна ж тенденція така, що в Україні ґендерна рівність існує 
лише серед керівників найнижчого рівня» [1, с. 270]. 

У Верховні Раді України, яка була обрана у 2002 році, 
кількість жінок становила 5,1%. У той самий час у багатьох 
країнах світу «слабка» стать у найвищих органах влади була 
представлена досить широко (наприклад, у швецькому 
парламенті працювало 47% жінок, у парламентах Фінляндії, 
Норвегії, Данії, Куби, Гвінеї – 30-40%, Китаю, Ісландії, 
Нідерландів, Австрії, Німеччини – 20-30%, Канади, Іспанії, 
Польщі, Анголи, Нової Зеландії – 10-20% [1, с. 271].  

Як бачимо, на початку ХХІ століття в Україні спостерігалося 
майже цілковите відсторонення жінки від участі у 
безпосередньому управлінні державою, бізнес структурами, 
підприємствами тощо. Причини такого, на нашу думку, найбільш 
точно формулює заступник голови Спілки жінок України 
Л.М.Яковлєва, яка пише: «І тут виникає певною мірою 
зачароване коло. З одного боку, становище жінок не 
покращується, тому що вони відсторонені від участі в управлінні. 
З другого боку, громадська думка відторгає жінку-керівника. Її 
бачать в одній із чотирьох звичних іпостасей: 1) домашня 
господиня; 2) секретар-референт; 3) суперкваліфікований 
працівник, але другого сорту; 4) безробітна» [6, с. 53]. 

Ця вельми розхожа думка має неабиякий вплив на 
соціалізацію підростаючого покоління, зокрема дівчат. Як 
наслідок, вони в більшості випадків саме такі ролі обирають для 
себе і не прагнуть до іншої долі. Тим більше, що на сучасному 
етапі становлення нашої країни «роботодавці зовсім не схильні 
брати на роботу співробітниць, які беруть відпустку з догляду за 
дитиною, чергові відпустки влітку. Жінка з дитиною – невигідний, 
а отже, неконкурентоспроможний працівник. Не секрет, що 
випускниці вищого навчального закладу під час прийому на 
роботу відверто говорять, щоб вона не планувала дітей. Багато 
молодих жінок після захисту диплому одразу ж потрапляють на 
біржу праці. У рекламних оголошеннях відверто вказується, що 
потрібні тільки чоловіки. У дуже складному становищі опинилися 
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безробітні жінки з вищою освітою, яким уже більше 40 років»  
6, с. 53]. 

Тобто у дівчат є невеликий вибір свого майбутнього: або 
народжувати дітей та бути домогосподаркою чи другорядним 
працівником, або народжувати дітей та намагатися досягти 
високих результатів на професійній ниві (що в більшості випадків 
неможливе), або не народжувати дітей та присвятити своє життя 
самореалізації, досягненню неабияких успіхів у кар’єрному 
зростанні (що в більшості випадків теж неможливе, оскільки, як 
уже зазначалося, громадська думка знаходиться на боці 
«мудрого керівництва чоловіків»). 

Наведена вище громадська думка формувалася протягом 
багатьох століть, адже «жінка довгий історичний час була 
відсторонена від публічної сфери» [3, с. 15]. Цей факт зумовив 
наявність наступних чинників, що, як справедливо вказує 
Т.М.Мельник, заважають ґендерним змінам в українському 
суспільстві: 

 чоловіче домінування в керівних владних структурах; 

 власність і управління економікою є переважно 
чоловічими; 

 наявність у значної частини людського потенціалу 
України традиційних поглядів на приватну жінку і 
громадського чоловіка; 

 обмеженість ґендерного світогляду у чоловічого 
населення країни; 

 обмеженість у політичних поглядах керівного складу 
окремих жіночих організацій; 

 обмеженість ґендерного світогляду в населення країни 
[3]. 

Подолати названі чинники можна було б, насамперед, через 
широке залучення українських жінок до влади, але з різних 
причин (деякі з них були вже перераховані) на сьогодні це 
викликає певні труднощі.  

У сучасному суспільстві «суб’єкт ґендерної активності 
поступово формується й в особі громадських об’єднань, зокрема 
жіночих» [3, с. 13]. 

Виникнення або відродження таких об’єднань набуло 
широкого поширення в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (див. 
таблицю 1). Більш того в 1999 році створено Національну Раду 
Жінок України (НРЖУ). 
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Таблиця 1 
Жіночі організації – члени НРЖУ (2005 р.) 

Назва  
організації 

Дата  
реєстрації 

Дата 
вступу 

до НРЖУ 

 
Напрями діяльності 

Міжнародна 
організація  
«Жіноча  
громада» 

8.02.93 20.03.99 Діяльність спрямована на покращен-
ня становища жінки в суспільстві, 
пробудження і заохочення її громад-
ської активності  

Все-
українська 
громадська 
організація  
«Союз  
українок» 

17.02.92 20.03.99 Просвітництво серед українського 
жіноцтва: пробудження в українсько-
го народу почуття національної 
гідності, почуття господаря на 
власній землі, а також розуміння 
ролі жінки в суспільстві  

Все-
українське 
 жіноче  
товариство  
імені 
О.Теліги 

13.01.95 20.03.99 Збереження й утвердження укра-
їнської державності, розбудова в ній 
громадянського суспільства, ство-
рення належних соціальних умов 
для життя жінок, дітей, сімей, 
загалом – для всіх українців  

Спілка 
Жінок  
України 

25.07.91 20.03.99 Координація зусиль жіночих органі-
зацій, що входять до її складу, акти-
візація їх дій заради досягнення 
реальної рівноправності жінок і чо-
ловіків у всіх сферах суспільного 
життя, гідного становища жінок у 
суспільстві 

Всеукра-
їнська 
громадська 
організація  
«Жінки і 
діти 
України» 

2.10.97 20.03.99 Сприяння підвищенню ролі жінок у 
розвитку та зміцненні правової дер-
жави, демократичного, громадян-
ського суспільства, у розвитку моло-
дого покоління та виконання держа-
вою обов’язків, передбачених доку-
ментами про права та захист дітей  

Всеукраїн-
ське жіноче 
народне де-
мократичне 
об’єднання 
«Дія» 

9.12.97 20.03.99 Зростання ролі жінки в українській 
державі, захист її громадянських, 
політичних та соціально-економіч-
них прав, сприяння розвитку 
українського суспільства  

Всеукра-
їнська Ліга  
Українських  
жінок 

6.03.96 30.08.99 Захист законних, соціальних, куль-
турних і економічних прав і свобод 
жінок, сприяння національній пробу-
дженості і зростанню громадянської 
активності, а також підвищенню ролі 
жінки у суспільному житті 
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Міжнародний 
правоза-
хисний  
центр  
«Ла Страда 
– Україна» 

13.03.98 14.07.99 Запобігання торгівлі жінками в краї-
нах Центральної та Східної Європи, 
просвітницька діяльність серед 
молоді щодо прав жінок та проблем 
торгівлі людьми, надання соціальної 
допомоги потерпілим  

Міжнародна 
Ліга 
«Матері і 
сестри – 
молоді 
України» 

26.05.99 27.01.00 Активізація процесів національного, 
духовного та культурного відро-
дження шляхом мистецько-просвіт-
ницької, культурологічної роботи в 
лавах молодої Армії України; про-
будження свідомості молоді на за-
садах християнської моралі, збере-
ження народних традицій, поваги до 
загальнолюдських цінностей  

Всеукраїн-
ське жіноче 
об’єднання 
«Солідар-
ність» 

18.09.93 27.01.00 Сприяння реалізації та захист 
законних соціальних, економічних, 
спортивних та інших спільних 
інтересів жінок України  

Всеукраїн-
ська асоціа-
ція жінок 
«Славія» 

15.11.99 11.02.00 Сприяння підвищенню ролі жінок у 
суспільстві та захист їх прав 

Всеукраїн-
ська 
громадська 
організація  
«Поступ 
жінок-миро-
носиць» 

24.12.99 14.07.00 Утвердження віри, любові, миру, до-
бра і злагоди в суспільстві; сприяння 
і активна участь у заходах, спрямо-
ваних на втілення в життя високоду-
ховних цінностей, національно-пат-
ріотичного виховання молоді, вша-
нування, збереження та примножен-
ня духовних скарбів нашого народу 

Комітет 
жінок 
Конгресу 
азербайджа
нців 
України 

26.07.94 22.11.01 
(прий-
нята як 
асоці-
йований 
член)  
 

Об’єднання представників азербай-
джанської діаспори України для 
створення умов розвитку духовних, 
культурних та суспільно-політичних 
потреб, інтересів членів діаспори, 
вивчення та розповсюдження історії 
й культури двох дружніх народів – 
азербайджанського та українського, 
захисту прав та інтересів азербай-
джанських громадян, які прожи-
вають в Україні 
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Всеукраїн-
ська спілка 
матерів 
загиблих  
(померлих)  
військово- 
службовців  
в мирний час 

19.02.98 4.06.02 Допомога батькам загиблих 
(померлих) в мирний час військово-
службовців; організація заходів, 
присвячених ушануванню пам’яті 
учасників бойових дій, 
чорнобильців, що врятували світ, 
інших захисників Вітчизни  

Всеукраїн-
ський Союз 
жінок-трудів-
ниць «За 
майбутнє 
дітей 
України» 

7.03.01 4.06.02 Сприяння захисту громадських, по-
літичних, економічних, соціально-
культурних прав жінок, дітей, моло-
ді, розробка та реалізація відпо-
відних програм, надання безплатних 
консультацій і роз’яснень з юридич-
них питань для жінок і молоді  

Міжнародна 
громадська  
асоціація  
«Троянів 
шлях» 

22.02.02 4.06.02 Підтримка мирних процесів розвитку 
демократії в Україні, добробут і 
процвітання членів асоціації 

Всеукраїн-
ська громад-
ська органі-
зація «Жінки  
ХХІ 
століття» 

21.08.99 09.2002 Залучення жінок України до участі в 
побудові здорового та безпечного 
способу життя людини на основі 
притаманних жінкам особливо 
гнучких, мирних форм, гідного 
становища жінки в суспільстві  

Всеукраїн-
ська гро-
мадська 
організація  
«Жіночий 
Український  
Рух» 

23.07.02 20.05.03 Сприяння розвитку жінки в її влас-
них інтересах та в інтересах держа-
ви, об’єднання жінок для сприяння 
захисту спільних інтересів та спря-
мування їх діяльності, творчих сил 
на утвердження в суспільстві націо-
нальних ідеалів духовності та куль-
тури, історичних святинь, виховання 
нової генерації української молоді, 
здатної будувати сучасну правову 
демократичну державу  

Клуб 
українських 
жінок 
льотних 
спеціально-
стей 
«Авіатрисси» 

10.06.03 5.07.04 Задоволення та захист законних 
соціальних, вікових, спортивних та 
інших спільних інтересів членів 
Клубу, а також всіляке сприяння 
професійному росту і розвитку жінок 
льотних спеціальностей, розкриттю 
їх творчого потенціалу та надання 
допомоги жінкам, які закінчили 
льотну роботу, дітям загиблих жінок 
льотних спеціальностей 
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Всеукраїн-
ська профе-
сійна спілка 
працівників 
органів 
державної 
статистики 
«Централь-
на Рада» 

25.03.04 5.07.04 Здійснення представництва та захи-
сту трудових, соціально-економічних 
прав та інтересів членів профспілки, 
провадження відповідно до чинного 
законодавства оздоровчої роботи 
(організація оздоровлення та відпо-
чинку членів профспілки, взаємодія 
з іншими організаціями в питаннях 
розвитку санітарно-курортного ліку-
вання, дитячого оздоровлення та 
відпочинку, закладів культури, відпо-
чинку, туризму, масової фізкультури 
і спорту)  

Всеукраїн-
ська 
громадська 
організація 
«Живі 
голоси 
України» 

21.03.05 20.05.05 Захист законних інтересів своїх 
членів та сприяння реформуванню 
охорони здоров’я в Україні у спів-
праці з органами місцевого самовря-
дування в рамках державно-
адміністративної реформи  

Жіночий 
Комітет Все-
української 
організації 
інвалідів 
«Союз орга-
нізацій інва-
лідів України» 

30.11.90 26.09.05 Всебічна реабілітація інвалідів, 
створення для них робочих місць та 
їх працевлаштування, сприяння роз-
витку інвалідного спорту, цілеспря-
моване вирішення нагальних 
проблем слабкої половини нашого 
суспільства – жінок 

Джерело: [4].  

20 березня 1999 року відбувся установчий з’їзд НРЖУ, який 
обрав голову Ради та її заступників. Головою стала заступник 
міністра Міністерства у справах сім’ї та молоді Голубєва І.Є., а 
заступниками – голови організацій засновників: Міжнародна 
громадська організація «Жіноча громада», Всеукраїнська жіноча 
організація «Союз Українок», Всеукраїнська жіноча організація 
«Спілка жінок України», Всеукраїнське жіноче товариство імені 
О.Теліги, Всеукраїнська громадська організація «Жінки і діти 
України», Всеукраїнське народно-демократичне об’єднання 
«Дія». Через деякий час, а саме – 14 травня 1999 року НРЖУ 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України як Всеукраїнську 
громадську організацію. А з 3 липня 2000 року вона ввійшла до 
складу Міжнародної Ради Жінок, яка об’єднує 83 держави світу 
[4].  

За кілька років свого існування ця організація широко 
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розгорнула свою діяльність. Її членами стали багато 
громадських жіночих організацій України. Ними проведено 
чимало благодійних культурно-просвітних акцій «Жінки України – 
дітям», «Жінки малих міст», театралізованих акцій, різноманітних 
прес-конференцій, круглих столів, презентацій, фестивалів, 
конкурсів, концертних програм, благодійних, літературно-
музичних та творчих вечорів, Новорічних святок та вечорниць, 
організовано відзначення Дня матері, Дня Святого Миколая, 
Міжнародного дня сім’ї, надано значну гуманітарну допомогу 
дітям, жінкам та багатодітним сім’ям, відвідані притулки, дитячі 
будинки сімейного типу, сиротинці, дитячі здравниці, 
реабілітаційні центри, школи соціальної реабілітації, СПТУ для 
неповнолітніх, інтернати для людей похилого віку, кризові 
реабілітаційні центри для жінок, притулки для жінок потерпілих 
від домашнього насильства, слідчі ізолятори, колонії особливого 
режиму для жінок, жіночі в’язниці, дитячі садки при в’язницях, 
МДЦ «Артек», кораблі МВФ та ін. 

За сприяння НРЖУ відбулася Міжнародна науково-
практична конференція «Український жіночий рух і процеси 
державотворення» (2000 р.), П’ята Всеукраїнська науково-
практична конференція «Жінка в державотворенні України» 
(2001 р.), видано бібліографічний енциклопедичний словник 
«Жінки України» (2001 р.) та ін.  

Члени НРЖУ взяли участь у 23 Спеціальній сесії 
Генеральної Асамблеї ООН «Жінки в 2000 році: рівність між 
чоловіками і жінками, розвиток та мир в ХХІ столітті» (Ньою-
Йорк, 2000 р.), у 29 Генеральній Асамблеї Міжнародної Ради 
Жінок (Гельсінки, 2000 р.), у Форумі жінок країн ГУУАМ (Баку, 
2001 р.), у VІІІ Конгресі СФУЖО (Канада, Торонто, 2002 р.), у 30-
й Генеральній Асамблеї Міжнародної Ради Жінок (Перт, 
Австралія, 2003 р.) та ін. 

Діяльність жіночих громадських організацій є дуже широкою 
та охоплює всі сфери життєдіяльності людини. Цінним є те, що 
вони впливають на соціалізацію дівчат не тільки опосередковано 
(через сам факт свого існування), а й безпосередньо, 
спрямовуючи свої зусилля на пропаганду активного способу 
життя жінок, на захист їхніх прав, всебічну допомогу і підтримку, 
задоволення інтересів, вирішення проблем тощо.  

Так, наприклад, Всеукраїнська Ліга Українських жінок 
«співпрацює з навчальними закладами в плані допомоги жінкам-
педагогам у вихованні дівчат, майбутніх матерів; передає досвід 
з виконання жіночої домашньої роботи (шиття, вишивання, 
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кулінарія, перша медична допомога, вирощування рослин, 
виховання дітей в дошкільному віці в родинному середовищі 
тощо)» [4, с. 48]. 

Отже, враховуючи те, що соціалізація – це процес засвоєння 
людиною певної, накопиченої тисячоліттями системи знань, 
правил, ціннісних установок, досвіду, тобто всього того, що 
дозволяє їй бути повноправним членом суспільства, а також 
вплив навколишнього середовища на даний процес, необхідно 
дбати про створення такого оточення, в якому кожна дівчина 
відчувала б свою значущість та потребу в самореалізації, 
прагнула до самовдосконалення, мала реальну можливість 
досягти неабияких успіхів у будь-якій сфері життєдіяльності. Це 
стає дійсністю за рахунок підвищення статусу жінок, надання їм 
рівних із чоловіками прав і можливостей. З огляду на зазначене 
варто додати, що активізація жіночого руху, яка відбувається на 
сучасному етапі в Україні та, без сумніву, позитивно впливає на 
соціалізацію підростаючого покоління, має торкнутися і дівчат. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ НА ЕТАПІ ЗМІНИ 

СУСПІЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ 

У статті наведено аналіз сучасних проблем професійної 
підготовки педагогів трудового навчання та пошук шляхів їх 
оптимального вирішення. 

Сучасний кризовий стан розвитку суспільства вимагає зміни 
пріоритетів розвитку сучасної освіти, основним завданням якої є 
формування людини нового типу світогляду, який би забезпечив 
її гармонійну взаємодію й із природою, і з іншими людьми [1], був 
готовий сприйняти глобальні суспільні зміни (адже майже 
відсутні наукові дослідження про адаптацію молоді в період 
трансформації України при переході в ринкову економіку, зміни 
суспільних цінностей, пріоритетів), адекватно реагувати на появу 
нових знань, орієнтуватись в інформаційному просторі сього-
дення і майбутнього [2]. Новий тип світогляду сучасного українця 
передбачає зміну головної мети педагогічної діяльності, а саме 
перехід від сцієнтично-технократичних до гуманітарних цінно-
стей, що у свою чергу вимагає пошуку нових концептуальних 
основ професійної підготовки вчителів трудового навчання від 
яких у значній мірі залежить адаптація молоді до ринкових умов.  

Метою даної статті є аналіз сучасних проблем професійної 
підготовки вчителів трудового навчання та пошук шляхів їх 
оптимального вирішення. 

Аналіз загальнонаукової, психолого-педагогічної літератури 
та педагогічна практика сучасності показують, що пріоритети 
сцієнтично-технократичних цінностей у суспільстві сформували 
сьогоднішню авторитарну педагогіку, діяльність якої забезпечу-
вала пріоритет суспільних інтересів («треба») над індивідуаль-
ними («хочу»). Учень розглядався як пасивний суб’єкт 
педагогічної діяльності, його стремління, бажання, можливості, 
підхід вважався другорядним. Головною ідеєю цієї педагогіки 
була розробка теорій обґрунтування та адаптація знань і вмінь 
попередніх поколінь. 

Паралельно розвивались ідеї педагогіки, принципи яких бу-
дувались на пріоритеті унікальних інтересів особистості над за-
гальними. В її основі були філософські вчення Руссо, Григорія 
Сковороди, Памфіла Юркевича та ін., в яких учень, його специ-

                                                      
*
 © Кулик Є.В., Моштук В.В. 



 
ННААУУККАА  ––  ШШККООЛЛІІ 

 

 
 

 
38 

фічні здатності надані природою розглядались як головний су-
б’єкт педагогічної діяльності. Цей напрямок (сформувався як ре-
лятивістсько-плюралістичний) в освітній діяльності основну увагу 
приділяє формуванню творчої особистості, розвитку її здібностей.  

Сучасна трансформація мети освітньої діяльності приводить 
до все більшого використання в педагогічній практиці 
релятивістсько-плюралістичного напрямку освіти. Пріоритетними 
ідеями педагогіки стають теорії спрямовані на вивчення 
унікальності кожного учня, урахування його інтересів та систем 
цінностей, що вимагає індивідуалізувати процес навчання. Це у 
свою чергу викликає швидкі темпи розвитку інноваційних знань. 
«Нормативні» ж знання часто відстають від розвитку науки й 
техніки, їх уніфікація зменшує динаміку розвитку знань. 

Оцінюючи педагогічні концепції розвинутих країн, спостеріга-
ється ще одна перевага цього філософського напрямку в освіті, 
а саме можливість вільного вибору форм і видів навчання, 
зростання ролі самостійного пізнання [3]. Цій проблемі присвяче-
ні праці Д. Ховарда, Дж.Сороса, К.Поппера, Т.Куна, І.Лакатоса, 
Ю.Бохенського, Л.Шестова, В.Куринського, Дж.Дьюі та ін. 

Вихідними принципами системи цієї освітньої парадигми є 
роль людини в суспільстві (як сенсу людського буття), її 
безпосередні переживання. Такий підхід змінює основну мету 
освітньої діяльності, суть якої полягає не в передачі учням 
накопиченої інформації, а у формуванні творчої особистості. Для 
нашої вітчизняної системи освіти, у наш час, цей напрямок є 
надзвичайно актуальним, коли швидко змінюються проблеми, 
ситуації, цінності, коли не має готових розв’язків діяльності 
педагога, та й учня, де в результаті педагогічної діяльності 
зароджуються норми прийняття рішень. 

Однак аналіз інформаційного поля знань, якими повинен 
володіти (згідно з типовим навчальним планом) майбутній 
учитель трудового навчання показує значну перевагу технічних 
дисциплін над гуманітарними. 

Аналіз кваліфікаційних характеристик майбутніх учителів 
трудового навчання показує, що в розділах уміння й навички 
спостерігається перевага структури знань, направлених на 
формування технократичної особистості. 

У той же час, аналіз товарів народного споживання, в яких 
найбільше інтегровані різні технології (наприклад: радіоелектро-
нну апаратуру й автомобілі), вироблені в Україні, США, Німеччи-
ні, Японії з точки зору ціни, якості, зручності й безпеки експлуата-
ції, ергономіки, естетики дозволяє виділити певні закономірності. 
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В японських виробах домінує ощадливість і прецизійність, у 
німецьких точність і раціоналізм, простота, в американських 
максимальна зручність і якість, в українських… тобто менталь-
ність етносу, народу (яка суттєво залежить від освіти), через 
його характерні риси, чітко відображається в кінцевому виробі. 

Аналіз навчальних програм, підручників цих країн показує, 
що значну частину знань складають знання гуманітарного 
напрямку [4]. Це й ергономіка виробництва й споживання, 
дизайн, культура виробництва, наукова організація праці, 
екологія. Отже, якщо орієнтуватись на західні стандарти життя, 
то потрібно у відповідній освітній парадигмі формувати світогляд 
українського суспільства. При цьому роль трудового навчання 
тут є домінуючою, оскільки через знання сучасних технологій, 
матеріалів, енергій, можна отримати позитивний результат.  

Аналіз літератури показав, що виховання нового типу 
світогляду сучасної людини, який зможе забезпечити гармонійну 
єдність як у суспільстві, так і в його взаємодії із природою, 
потребує суттєвих змін у оцінці науки, її характеристик, основних 
завдань [5]. Ця ідея вперше була висловлена Володимиром 
Соловйовим (так звана теорія всеєдності). Його послідовники 
К.Е.Ціолковський, О.Л.Чижевський, В.І.Вернадський та ін. новий 
тип філософії освіти вбачали у взаємозв’язку живої й неживої 
природи, науковому вивченні природи й матерії й на цих засадах 
передбачали виховання світогляду людини на основі так званого 
нового ноосферного типу цивілізації. 

В.Лутай, аналізуючи вчення В.Вернадського і його послідов-
ників показує, що вся діяльність сучасного суспільства основана 
на ноосферному світогляді повинна бути вписана в основну за-
кономірність життя – біогеохімічний кругообіг, а збереження його 
сталої нерівноваги повинен стати тим принципом нового типу 
світогляду з яким ми повинні погоджувати всі види своєї діяль-
ності. Тому, формування ноосферного типу світогляду сучасної 
людини може сприяти вирішенню протиріч сучасної освіти 
(взаємодії основних навчальних предметів, дослідження єдності 
процесів навчання й виховання й т.п.) та задоволенню всіх інших 
проблем освіти. 

Використання концепції всеєдності на нашу думку у форму-
ванні філософських засад систематизації змісту предмету трудо-
вого навчання значною мірою дозволить ліквідувати той відрив 
від духовних цінностей у нашій освіті, який склався історично, 
спираючись на філософсько-матеріалістичні принципи. 
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Аналіз наукознавчої літератури показав, що ця чудова ідея 
повністю не впроваджена в життя й не вивела систему освіти із 
кризи тому що кількість знань, якими володіє людство, ще не 
достатньо, щоб перейти ту границю, за якою починається нова 
парадигма. Парадигму маємо на увазі за Т.Куном (Кун Т. 
Структура научных революций: Пер. с англ. – М: ООО 
«Издательство АСТ» 2001 – 608 с.). Крім того, є різні 
філософські погляди на розуміння світу в цілому й людини в ній 
зокрема, сенсу її життя, пізнавальних здібностей, різної віри 
(релігії) і відповідно різної мети освітньої діяльності. Сюди слід 
віднести певний консерватизм як суспільства, так і науковців.  

Молоде покоління опинилося в духовному вакуумі, який 
активно заповнюють різні віровчення (не завжди гуманні) і тому 
завдання сучасної освіти, якнайшвидше розробити принципи 
формування творчої особистості, готової до сприйняття змін. На 
нашу думку, найголовніше в даній ситуації є те, що під час змін 
зароджується певна стабільна ситуація (по І.Пригожину «порядок 
із хаосу») і залежно від того, навколо яких цінностей, поглядів на 
світ («точки біфуркації») зародиться стабільність, порядок, таке й 
буде в майбутньому суспільство [6]. 

На зародження майбутньої стабільності (з «точки біфурка-
ції») негативно буде впливати один із головних недоліків 
сучасного стану освіти це фрагментарність фундаментальних 
наукових знань сучасного суспільства, відсутність так званого 
(І.Пригожин, С.Гончаренко [7]) «синтетичного» підходу, який би 
інтегрував наукові знання. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що зміна па-
радигми освіти (гуманізація) та її завдань змінює основні вимоги 
діалектичного методу в розкритті суперечностей об’єкта дослі-
дження. Якщо для педагогічного процесу минулого головними 
суперечностями, які виходили із суперечності суспільства, були 
суперечність між потребами й умовами їх задоволення, між пі-
знавальними й практичними завданнями, з одного боку, і наяв-
ним рівнем знань, умінь, навичок з іншого, нормативністю й 
творчістю, невідповідність старих методів виховання й навчання 
й сучасним умовам життя, типовою підготовкою вчителів трудо-
вого навчання й індивідуально-творчим характером їх діяльності, 
то для сучасного педагогічного процесу головна суперечність 
педагогічного процесу визначається як співвідношення в ньому 
таких двох його сторін як вимоги щодо задоволення суспільних 
потреб, які висуваються даною офіційною системою освіти та 



 
ННААУУККАА  ––  ШШККООЛЛІІ 

 

 
 

 
41 

індивідуальними потребами, інтересами окремих студентів.
 
 

Установлено, що однією з головних проблем у сучасній під-
готовці вчителів трудового навчання є проблема поєднання сці-
єнтично-технократичного й гуманітарного напрямків в освітній ді-
яльності. Відсутність вивчення таких предметів майбутніми вчи-
телями трудового навчання як ергономіка, дизайн, культура та 
організація виробництва, економне ведення діяльності (гумані-
тарної складової) і наявність «фрагментів» наук відірваних один 
від одного (механіка, теплотехніка, радіоелектроніка) навіть ба-
зовим розумінням науки (матерія, поле) створили конгломерат, у 
якому важко знайти інтегровану інтелектуальну базу. Та й 
кінцевий результат (ми вже аналізували технічні вироби залежно 
від філософії знань і вмінь) говорить сам за себе. Тому, на нашу 
думку, основною ідеєю сучасної концепції підготовки майбутніх 
учителів трудового навчання повинна бути ідея інтелектуалізації 
предмета трудове навчання (або технології) через зростання 
питомої ваги предметів гуманітарної складової наукових знань. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

У статті розкриваються проблеми діагностики професійної 
компетентності педагогічних працівників, основні принципи та 
функції діагностики, обґрунтовано застосування різноманітних 
методик педагогічного діагностування професійної компетентності 
в педагогічній практиці. 

В умовах оновлення національної освіти науковцями та 
практиками розв’язується проблема діагностики професійної 
компетентності педагогічних працівників як ключової складової 
прогнозування їхнього професійного розвитку [4]. 

Оцінювання рівня професійної підготовленості та прогно-
зування динаміки особистого професійного розвитку кожного з 
освітян можливе на базі аналітичних даних, здобутих за допо-
могою діагностування. Усвідомлення результатів діагностування 
створює передумови для критичного осмислення й оцінювання 
особистого професійного досвіду, що, у свою чергу, стає провід-
ною умовою професійного розвитку педагогічних працівників. 
Значний внесок у педагогіку з питань діагностики зробили зару-
біжні дослідники: А. Вульф, К. Мацерман, З. Стоунс, К. Інгенкамп. 
Окремі аспекти проблеми висвітлюють у працях українські вчені: 
О. Козакова, Ю. Мальований, А. Розенберг [1]. 

Найповніше й системно до проблеми педагогічного діагно-
стування підійшов І. Підласий. Він звертає увагу на діагностику 
професійної компетентності педагога як необхідної складової 
підвищення кваліфікації. Діагностика, за І. Підласим, – це процес 
отримання достовірної інформації про стан та розвиток контро-
льованого педагогічного об’єкта, його відхилення від норми. 
Тому діагностування передбачає встановлення відповідних норм 
(зразків) [3]. 

Педагогічну діагностику професійної компетентності розгля-
даємо як інноваційну методику чи технологію виявлення рівня 
відповідних знань та вмінь, особистісних обмежень і перешкод 
(труднощів) та їх причин у зв’язку з оцінюванням і прогнозуван-
ням професійного розвитку педагогічних працівників. Динаміка 
професійного зростання відстежується, передусім, у процесі 
вхідного (стартового), поточного й вихідного (фінішного) діагно-
стування професійної компетентності педагогічних працівників. 

Проводячи педагогічне діагностування, варто керуватися 

                                                      
*
 © Кулькіна Є.П. 



 
ННААУУККАА  ––  ШШККООЛЛІІ 

 

 
 

 
43 

його основними принципами: 
1. Принцип гуманізму є провідним. Діагностування профе-

сійної компетентності не можна перетворювати на форму авто-
ритарного контролю для прийняття будь-якого адміністративного 
рішення. У цей процес педагогічний працівник залучається на 
засадах добровільності для введення його в умови особистісно-
зорієнтованого професійного розвитку. Використання негативних 
сторін та їх причин за результатами діагностування відбувається 
на рівні керівник – педагогічний працівник без фіксування в 
офіційних документах. 

2. Принцип наукової об’єктивності передбачає такі засо-
би й умови діагностування, які мінімізують вплив об’єктивного 
фактора, а результати та висновки ґрунтуються на науково-
методичних засадах. 

3. Принцип модульності та забезпечення пріоритетів 
означає об’єднання визначених пріоритетів та обсягу змісту за 
певною логікою у відповідні модулі, що дає змогу спрямувати 
діагностування на найактуальніші проблеми професійного 
розвитку особистості педагогічного працівника певного профілю, 
уникати спрощення чи надмірної складності. 

4. Принцип оперативної доступності – це можливість: 
використання цілісно чи частинами технології педагогічного 
діагностування професійної компетентності, у методичній роботі 
й самоосвіті; оперативне одержання інформації про потреби з 
питань професійної компетентності. 

5. Принцип зіставлення (порівняльного аналізу) старто-
вого й фінішного діагностування конкретно визначеного часового 
проміжку дає змогу виявляти динаміку та тенденції в зростанні 
рівня професійної компетентності педагогічних працівників. 

6. Принцип актуалізації результатів діагностування 
вимагає на основі здобутих результатів своєчасного 
встановлення пріоритетів у подальшому підвищенні рівня 
професійної компетентності через прийняття особистих цілей і 
завдань, змісту й засобів професійного зростання. 

Функції, які впливають на дієвість педагогічного 
діагностування професійної компетентності. 

1. Контрольно-оцінна функція передбачає виявлення й 
оцінювання певних професійно-необхідних знань і вмінь. 
Здобутий результат із тією чи іншою мірою вірогідності констатує 
факт їх наявності та обсягу.  

2. Навчальна функція. На всі завдання тестів, запитань, 
анкет, бесід тощо педагогічний працівник має отримати конкрет-
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ні, але обґрунтовані відповіді з подальшим їх обговоренням.  
3. Мотиваційно-стимулююча функція проявляється в 

підтримці інтересу до результатів діагностування.  
4. Нормативно-регулююча функція передбачає опору на 

нормативні вимоги та проявляється в можливості корегування 
процесів професійного розвитку.  

5. Сигнально-інформаційна функція проявляється в 
накопиченні аналітичної інформації, дає змогу відстежувати стан 
процесу професійного розвитку педагогічних працівників [2]. 

Методи дослідження для діагностування професійної компе-
тентності, за І. Підласим, визначаються як вимірники ситуацій, 
явищ, процесів. У науково-педагогічній літературі діагностичні 
методи об’єднують у такі групи: методи діагностичного спосте-
реження, методи опитувальні та методи тестування. 
Оцінювання їх здійснюється на основі критеріїв об’єктивності, 
надійності та валідності.  

Критерій об’єктивності діагностичних методів вимірювання 
рівня професійної компетентності педагогічних працівників пе-
редбачає максимальне зменшення суб’єктивного впливу на оці-
нювання здобутих результатів. Діагностичні методи об’єктивні, 
якщо:  

 у різних дослідників в однакових умовах вимірювання 
одержується результат без суттєвих розходжень; 

 повторне вимірювання з урахуванням дотримання тих же 
вимог дає практично той самий результат; 

 спостерігається їх позитивне сприйняття педагогічними 
працівниками. 

Введення критерію надійності діагностичних методів дає 
змогу оцінювати їх за ступенем достовірності здобутих резуль-
татів та можливих допущених похибок (відхилень) у той чи інший 
бік. Межа відхилень установлюється за допомогою коефіцієнта 
похибок.  

Критерій валідності дає змогу встановлювати рівень 
спрямованості діагностичних методів на вимірювання провідних 
аспектів професійної компетентності педагогічних працівників та 
за потреби їх корегування. 

Інформаційно-констатуючі методи:  
Діагностичне спостереження – спеціально організоване 

сприйняття особистісного прояву педагогічного працівника в 
процесі діагностування професійної компетентності. Метод є 
пасивним, дає змогу фіксувати зовнішні прояви об’єкта 
дослідження. Ступінь достовірності результатів обмежена.  
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Діагностичне анкетування (усне чи письмове опитування) 
як метод масового здобуття цільової інформації. Інтеграційне 
діагностичне анкетування супроводжується діагностичним спо-
стереженням. Практика педагогічного діагностування профе-
сійної компетентності на старті та фініші підтверджує їх дієвість.  

Діагностична бесіда для вимірювання професійної 
компетентності є складним і досить ненадійним діагностичним 
методом, тому він використовується за необхідності уточнення, 
чи прояснення окремих питань професійної компетентності.  

Група таких методів як експертна оцінка, незалежні характе-
ристики, рейтингова система оцінювання та самооцінювання 
носять суто допоміжний характер, хоча при цьому здійснюється 
процес оцінювання. Незалежна характеристика як метод 
одержання інформації має бути в арсеналі керівника.  

Ряд вимог до тестів та педагогічного діагностування 
професійної компетентності. 

 Тестування є основою технології педагогічного 
діагностування і доповнюється до і після розглянутими вище 
методами.  

 Результати тестування переважно не потребують 
кореляції.  

 Оптимальна кількість тестових завдань – 20-25. 

 Зміст тесту підпорядковується його цільовому 
призначенню – що буде вимірюватись. 

 Зміст завдань має охоплювати понад 80% основних 
питань визначеного компонента професійної компетентності. 

 Фрагментарність та надмірна різноплановість завдань не 
допускається. Завдання тесту мають бути короткими та 
нерозмитими [4]. 

Ефективність проведення діагностування професійної ком-
петентності в педагогічній практиці надасть можливість 
досягнення якості змісту освіти. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ  
У ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

Статтю присвячено аналізу соціально-педагогічних умов, 
реалізація яких підвищує ефективність соціалізації підлітків у 
діяльності сучасних молодіжних організацій. 

Соціально-педагогічні проблеми, що виникають у ході 
соціалізації дітей підліткового віку в діяльності різноманітних 
молодіжних організацій (формальних і неформальних), доводять 
необхідність створення певних умов, за яких даний процес 
проходитиме більш ефективно. Досвід доводить, що такими 
умовами мають бути:  

1) розширення просоціального простору суспільно-корисної 
діяльності підлітків з урахуванням їхніх інтересів, захоплень, 
потреб; 

2) співробітництво на партнерських засадах підлітків із 
соціальними педагогами, учителями, батьками, представниками 
громадських організацій; 

3) активне залучення дітей підліткового віку до різноманітної 
соціально значущої роботи в діяльності молодіжної організації.  

Важливою умовою ефективної соціалізації підлітків у 
діяльності молодіжних організацій виступає, передусім, 
розширення просоціального простору суспільно-корисної 
діяльності підлітків з урахуванням їхніх інтересів, захоплень, 
потреб. При цьому під просоціальним простором треба розуміти 
сукупність освітньо-виховних, духовно-моральних, інформа-
ційних, кадрових, матеріально-технічних чинників організації 
соціалізуючого процесу в діяльності молодіжної організації. 

Розширення просоціального простору суспільно-корисної 
діяльності підлітків у молодіжних організаціях можна розглядати 
через призму декількох площин: 

 формування позитивного змісту громадської думки про 
суспільну потребу функціонування різноманітних молодіжних 
організацій; 

 вирішення проблем фінансового й матеріально-техніч-
ного забезпечення діяльності молодіжних організацій; 

 удосконалення взаємодії молодіжних організацій із 
державними, комерційними, громадськими та ін. структурами; 

 забезпечення та реалізація інформаційних можливостей 
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задля пропаганди просоціальної діяльності молодіжних 
організацій. 

Розширення просоціального простору доцільно здійснювати 
шляхом активізації діяльності таких його складових:  

– соціально-культурна сфера (бібліотеки, фільмотеки, музеї, 
виставки, засоби масової інформації, Інтернет та ін.); 

– суспільно-гуманітарна сфера (соціальна взаємодія, 
активність, мобільність; гуманність; знання і дотримання правил, 
традицій, ритуалів, етикету, знання і гордість за символи 
держави та ін.); 

– морально-психологічна сфера (культура спілкування, 
сприятливі міжособистісні стосунки, навики саморегуляції, 
здатність схиляти інших працювати спільно заради досягнення 
мети, співробітництво й партнерство з дорослими тощо). 

Пріоритетами просоціального простору, орієнтованого на 
соціалізацію підлітків, є: розширення ціннісно-мотиваційного й 
емоційно-вольового поля  діяльності; особистісно значущий 
характер соціально-корисної діяльності; гуманізація, демократии-
зація, співробітництво, партнерство та суб’єкт-суб’єктність 
стосунків підлітків і дорослих у діяльності молодіжної організації. 

Одним із найважливіших напрямків розширення 
просоціального простору має стати формування громадської 
думки, адже вона слугує виразом реального соціального 
настрою, соціальної свідомості, соціальних установок та 
інтересів груп, індивідів. Громадська думка належить до сфери 
колективних дій, є суттєвою ознакою взаємного пристосування 
різних форм індивідуальної поведінки на основі нормативно 
зумовлених очікувань, завдяки чому індивіди діють у певному 
напрямку. Вона має важливе практичне значення, коли на суд 
суспільства виноситься проблема, яка зачіпає соціально-
педагогічні й політико-економічні інтереси людей. Сила 
громадської думки, її активний вплив на діяльність суб’єктів 
соціалізаційного процесу визнавалися завжди.  

У наш час могутніми важелями формування громадської 
думки є засоби масової інформації – газети, журнали, радіо, 
телебачення, кіно, відеопродукція, система електронних носіїв 
(Інтернет) [3]. У контексті сказаного логічно зазначити, що засоби 
масової інформації та Інтернет мають відігравати значну роль у 
популяризації діяльності молодіжних організацій як 
соціалізуючого підростаюче покоління мікросередовища, 
просоціального простору. Разом із тим сьогодні газети, журнали, 
видавництва, теле- і радіопрограми, інформаційні агентства, інші 
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періодичні форми публічного розповсюдження масової 
інформації, на жаль, приділяють не достатню увагу глибокому й 
тонкому аналізу процесів, що відбуваються в молодіжно-
підлітковому середовищі, відповідному інформуванню 
суспільства про народжувані в цьому середовищі сучасні 
тенденції. Тому доцільно якомога ширше висвітлювати 
діяльність молодіжних організацій, наприклад, через засоби 
масової інформації.  

Значною мірою формуванню громадської думки сприяє 
проведення роз’яснювальної роботи серед директорів шкіл та 
їхніх заступників, учителів, соціальних педагогів, вихователів 
позашкільних закладів тощо.  

Розширення просоціального простору можна здійснити 
також за рахунок активізації діяльності молодіжних організацій. 
Однак, треба пам’ятати, що їхня діяльність потребує наявності 
джерел фінансування, адже будь-яка молодіжна структура 
потребує приміщення для своєї роботи, витратних матеріалів, 
транспортних, інформаційних та рекламних витрат, оплати 
послуг зв’язку, комунальних послуг, а іноді й праці залучених 
спеціалістів та ін.  

Серед найвідоміших і найпоширеніших фінансових джерел 
можна виділити наступні:  

– державна допомога; 
– пожертви, що надходять від приватного бізнесу (це 

джерело має спонтанний характер і в переважній більшості не 
передбачає довготривалого співробітництва);  

– приватні пожертви (не мають широкого поширення через 
недовіру до будь-якої організації та відсутність як явища 
свідомого громадянина, здатного допомагати молодіжним 
організаціям); 

– іноземне фінансування й допомога (за оцінками експертів 
складає в Україні близько 95 %), партнерські стосунки 
молодіжних організацій з іноземними спонсорами є результатом 
випадкових або неформальних стосунків, а не наслідком 
системної співпраці; 

– членські внески (не відіграють істотної ролі у формуванні 
бюджетів молодіжних організацій). 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства, на жаль, 
жодне з названих фінансових джерел не забезпечує стабільного 
надходження коштів і поповнення матеріально-технічної бази 
молодіжних організацій, а тому відсутність постійної фінансової 
підтримки молодіжних організацій можна віднести до 
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найгострішої із проблем їхньої діяльності [5]. Існують й інші 
проблеми, пов’язані, наприклад, із наявністю приміщення для 
проведення різноманітних заходів. 

Для розширення просоціального простору суспільно-
корисної діяльності підлітків, який ґрунтується на формуванні 
позитивної громадської думки щодо діяльності молодіжних 
організацій, удосконаленні фінансового й матеріально-технічного 
забезпечення цих структур та інше, потрібна ефективна й 
тривала пропагандистко-просвітницька кампанія. Пріоритетним 
завданням кампанії має стати підвищення рівня довіри 
населення до молодіжних організацій, залучення державних, 
комерційних, громадських та ін. структур до взаємодії з ними.  

Наступною умовою ефективної соціалізації підлітків у 
діяльності молодіжних організацій є співробітництво на 
партнерських засадах із соціальними педагогами, учителями, 
батьками, представниками громадських організацій.  

Виділення такої умови – закономірне явище, оскільки 
домогтися результативності суспільно-корисної діяльності будь-
якої молодіжної організації можна лише об’єднавши зусилля 
працівників соціальної й педагогічної сфери, органів державної 
влади, культурно-освітніх закладів, громадських організацій, 
засобів масової інформації як на всеукраїнському, 
регіональному, так і на міському та районному рівнях.  

Тільки інтеграція зусиль і можливостей усіх учасників 
процесу соціалізації (державні установи, школа, сім’я, заклади 
культури, охорони здоров’я, соціального захисту та ін.); 
орієнтація їх діяльності на стимулювання, підтримку ініціатив, 
бажань, намагань членів об’єднань; надання їм різноманітної 
психолого-педагогічної, консультативної допомоги; утворення 
культурно-інтелектуальної, оздоровчо-дозвільної інфраструктури 
об’єднання забезпечують належне функціонування молодіжної 
структури. 

«Залучення до участі в роботі громадських молодіжних 
організацій представників старшого покоління», – як 
справедливо наголошує Ю.Поліщук, – «безумовно розширює 
діапазон зв’язків із суспільством, з його духовно-моральними 
цінностями, виводить діяльність об’єднання зі сфери впливу 
лише молодіжної субкультури, а, значить формує умови 
перетворення молодіжної організації на соціально-педагогічну 
систему» [2, 194]. Це підтверджує досвід роботи багатьох 
молодіжних субкультур просоціального спрямування діяльності, 
адже вони поступово стають центрами взаємодії молодого 
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покоління із представниками органів державної влади, 
громадських організацій, засобів масової інформації тощо, базою 
для створення локальної соціально-педагогічної системи. 

Співробітництво й партнерство старшого й молодшого 
покоління в діяльності молодіжної організації стає ефективним 
засобом обміну цінностями – різноманітною інформацією, 
правилами поведінки, думками, почуттями, стосунками, сприяє 
формуванню особистісних якостей підлітків, відповідно стає 
запорукою успішної соціалізації.  

Значні переваги має діяльність молодіжного об’єднання, 
підтримана «дорослою» громадською організацією. Остання 
виступає ефективним соціально-педагогічним чинником, у якому 
співробітництво й партнерство базується на інтересах, 
захопленнях, уподобаннях, потребах і можливостях членів 
молодіжного об’єднання. 

У зазначеній системі партнерства й співробітництва 
відбуваються якісні зміни взаємостосунків, моральних цінностей, 
соціальних установок, що є свідченням наявності своєрідного 
соціально-педагогічного впливу, який здійснюється в умовах 
мікросоціуму однодумців, партнерів, об’єднаних спільними 
цілями, близькими проблемами, прагненнями, інтересами. 

Важливим чинником підвищення ефективності впливу 
мікросередовища молодіжної організації на підлітка є вдале й 
корисне використання їхнього вільного часу, тому, на нашу 
думку, доцільно сформулювати третю соціально-педагогічну 
умову в такій редакції – активне залучення дітей підліткового віку 
до різноманітної соціально значущої роботи в діяльності 
молодіжної організації.  

Вільній час – безумовна цінність для кожного підлітка. Він 
повинен бути заповнений різноманітним змістом. Наприклад, 
використовуватися для збереження, поновлення та розвитку 
фізичного й духовного здоров’я, його інтелектуального 
вдосконалення, але вільний час не повинен ставати простором 
асоціальної й антисоціальної діяльності. У сфері вільного часу 
відбувається не тільки відновлення здатності підлітка до 
продуктивної праці та навчання, а й розвиток духовно-моральних 
і вольових якостей, її соціалізація, адже  вільний час, як правило  
використовується для розвитку здібностей і задатків особистості, 
підвищення її культурно-інтелектуального рівня, естетичного, 
морального, фізичного вдосконалення.  

Від уміння підлітка спрямувати свою діяльність на 
досягнення загальнозначущих цілей, реалізацію своєї життєвої 
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програми, розвиток і вдосконалення своїх сутнісних сил багато в 
чому залежить його соціальне самопочуття, задоволеність своєю 
діяльністю.  

Молодіжно-підліткове середовище, як правило, формує 
потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, зумовлює певним чином 
життєву позицію підлітків. Життєва позиція дитини підліткового 
віку включає в себе його орієнтацію в навколишньому світі, 
ставлення до інших людей, установку й готовність до здійснення 
різних дій у тому числі й через діяльність у молодіжній 
організації. Проте, як підкреслює Ю.Поліщук, не слід забувати, 
що «діяльність повинна, з однієї сторони, по можливості 
задовольняти інтереси, потреби, здібності молодої людини, 
створювати умови для вирішення нею завдань, які постають 
перед організацією, а також актуальних проблем. З іншого – 
діяльність повинна бути соціально-орієнтуючою, тобто 
створювати умови для саморозвитку й самовиховання членів 
молодіжних об’єднань» [1, 31]. Тобто в контексті практичної 
діяльності молодіжної організації об’єктом має виступати 
багатомірний простір життєзабезпечення, який охоплює всі 
напрями взаємодії підростаючого покоління з іншими особами, 
суспільством, природою. 

У сучасних підлітків, як показало дослідження, переважає 
інтерес до пошуково-краєзнавчої, туристичної, творчо-пізнаваль-
но-дослідницької, спортивно-ігрової діяльності. Пояснення цього 
вбачаємо в тому, що така діяльність цілком охоплює психіку 
людини, дає постійний приплив емоцій, нових почуттів.  

З огляду на зазначене необхідно поєднувати інтереси 
підростаючого покоління й молодіжної організації, 
дотримуватися балансу між особистими мотивами й потребами 
організації так, щоб ніхто не відчував себе обійденим, чи хтось 
примушував усіх працювати на себе. Головними завданнями 
кожної молодіжної організації має стати поєднання цих інтересів, 
організація сумісної колективної діяльності задля спільної справи 
чи взаємної вигоди. Саме колективна діяльність, цікава й 
захоплююча, у якій кожен може проявити свою індивідуальність, і 
неповторність стає потужним мотивом для суспільно-корисних 
дій членів молодіжної організації.  

На  інтересах та захопленнях мають базуватися нові більш 
дієві форми позитивного впливу на підлітків у дозвільній сфері, 
оскільки, як зазначає Т.Сущенко, діяльність, що ґрунтується на 
захопленнях є ключем до виховання творчої особистості, її 
успішної соціалізації [4].  
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У процесі залучення підростаючого покоління до діяльності 
в молодіжній організації важливо надавати послідовність прояву 
будь-якої їхньої потреби у сфері суспільно-корисної діяльності.  
У цій сфері повинен здійснюватися перехід від простих форм 
діяльності до складніших, до задоволення більш глибоких 
соціальних і культурних прагнень, до творчої активності, до 
фізичної й духовної насолоди, усе нових і нових завдань, їх 
поступове ускладнення, розширення, удосконалення [1, 35].  

Принципово важливим, на наш погляд, є те, що різноманітна 
суспільно-корисна діяльність у молодіжному об’єднанні 
допомагає підліткам відчути себе більш реалізованими, рівним 
один одному, такими, які роблять свій внесок у збагачення 
навколишнього середовища. Ця причетність, може, і повинна 
стати підґрунтям успішної соціалізації підростаючого покоління в 
діяльності молодіжного об’єднання.  

Таким чином, розширення просоціального простору 
суспільно-корисної діяльності підлітків з урахуванням їхніх 
інтересів, захоплень, потреб; співробітництво на партнерських 
засадах підлітків із соціальними педагогами, учителями, 
батьками, представниками громадських організацій; активне 
залучення дітей підліткового віку до різноманітної соціально 
значущої роботи в діяльності молодіжної організації позитивно 
впливає на формування особистості підлітків, їхню соціалізацію 
в діяльності молодіжної організації. З огляду на це упровадження 
названих умов у практику роботи молодіжних організацій є 
доцільним і необхідним. 
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МОВНА ОСОБИСТІСТЬ УЧНЯ В ПРОСПЕКЦІЇ 
МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ 

У статті уточнено феномен «мовна особистість», визначено її 
місце в навчальному процесі та накреслено шляхи формування. 

Практична спрямованість у навчанні українській мови, на яку 
орієнтують концепції мовної освіти, Державний освітній стандарт 
з української мови, чинні програми, тісно пов’язана з 
комунікативним аспектом. Згідно із зазначеними нормативними 
документами, що стосуються викладання рідної мови в 
загальноосвітніх навчальних закладах, школа має забезпечити 
формування мовної особистості – людини, яка вільно й легко 
висловлюється з різноманітних питань, виявляє високий рівень 
культури спілкування, дбає про якість свого мовлення та його 
вдосконалення. Для розв’язання поставленої мети і завдань, які 
з неї випливають, а також з метою надання шкільному курсу 
рідної мови більшої практичної спрямованості, зміст навчання 
диференційовано на чотири взаємопов’язані змістові лінії: 
мовленнєву, мовну, соціокультурну й діяльнісну (стратегічну), 
реалізація яких має проходити в єдності і взаємодії та є 
необхідною умовою оволодіння мовою. 

Проте, як свідчить практика, навіть учні, які добре засвоїли 
основи науки про мову, відчувають певні труднощі в мовленнє-
вому спілкуванні. Невідповідність між теорією і практикою живого 
спілкування особливо відчувається тоді, коли здобуті мовні 
знання необхідно застосувати для правильного і доцільного вжи-
вання слова, словосполучення в усному чи писемному мовленні, 
для побудови речень і зв’язних висловлювань із комунікативною 
метою. Відсутність належної кореляції між знаннями і мовленнє-
вими вміннями позначається як на кількісних, так і на якісних 
характеристиках мовлення, зокрема таких, як правильність, 
точність, чистота, виразність, логічність, доступність, багатство, 
різноманітність, змістовність тощо. З огляду на зазначене 
необхідно, крім опанування мовної теорії, вчити школярів 
орієнтуватися в конкретних мовленнєвих ситуаціях, добирати 
відповідно до ситуації зміст і мовні засоби, володіти правилами 
мовленнєвої поведінки в різних умовах мовлення й спілкування. 
Тільки в такий спосіб можливе якісне формування мовної 
особистості учня, підготовка повноцінного комуніканта. 

                                                      
*
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Проблема мовної особистості в лінгвістиці, психолінгвістиці 
та лінгводидактиці не нова. Їй приділяли увагу Л.Паламар, 
Г.Онкович, О.Біляєв, М.Вашуленко, І.Зимня, Ю.Караулов, 
О.Леонтьєв, В.Сухомлинський та ін. 

Однак сучасної інтерпретації вона ще не набула. Це й 
зрозуміло: народжується нова методика навчання рідної мови, 
що потребує переосмислення змісту, форм, методів і засобів 
навчання, а головне, визначення суб’єктів навчального процесу 
та їх взаємодії, що веде до удосконалення технології навчання 
рідної мови. 

Розглядаючи зазначену проблему, ставимо за мету 
уточнити феномен «мовна особистість», визначити її місце в 
навчальному процесі та накреслити шляхи формування. 

На сучасному етапі розвитку лінгводидактики як науки 
зростає роль формування особистості, що вміє здобувати 
інформацію з різних джерел, засвоювати, поновлювати та 
оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної й творчої 
діяльності. Поступово вирізняється ще один підхід до навчання 
мови – когнітивно-комунікативний, що має прямий стосунок до 
розвитку мовної особистості учня. 

Сучасна лінгводидактика набирає обертів саме в цьому на-
прямі – активно формується когнітивно-комунікативна методика 
навчання мови, суб’єктом якої є мовна особистість учня. 
Пріоритетним стає питання формування комунікативної компе-
тентності як провідного компонента структури загальної 
підготовки й розвитку особистості. 

У шкільній програмі «Рідна мова» наголошено, що вільне 
володіння українською мовою сприяє реалізації пізнавальних і 
творчих можливостей учнів у всіх сферах життя, їхньому духов-
ному вдосконаленню, доступу до джерел української культури, 
науки, літератури, мистецтва, традицій, розвитку національної 
самосвідомості, виховання української ментальності. Відтак 
виникає необхідність з’ясувати поняття «мовна особистість». 

Відомий російський дослідник цієї проблеми Ю.Караулов 
вважає, що «мовна особистість – це та наскрізна ідея, котра, як 
показує досвід її аналізу й опису, пронизує всі аспекти вивчення 
мови й одночасно ламає межі між дисциплінами, що вивчають 
людину, оскільки не можна вивчати людину поза її мовою» [2, 
c.3]. Аналізуючи праці мовознавців С.Петкова, Є.Косеріу, 
Р.Будагова, Н.Хомського та ін., автор доходить висновку: мову 
можна вивчати лише з урахуванням мовної особистості, 
національних особливостей мови, яка є для неї рідною або якою 



 
ННААУУККАА  ––  ШШККООЛЛІІ 

 

 
 

 
55 

вона користується, що свідчить про «наявність національної 
складової на кожному рівні організації мовної особистості» [2, 
c.10], тобто на кожному етапі її формування. 

Для нас важливим є етап шкільного навчання рідної мови і 
процес формування особистості учня. Зауважимо, що цю ідею 
вперше висунув ще в середині ХІХ ст. Ф.Буслаєв, розглядаючи 
особистість учня як об’єкт впливу вчителя в процесі викладання 
рідної мови. Не обминули своєю увагою цієї проблеми й інші 
вітчизняні мовознавці і методисти (О.Потебня, І.Бодуен де 
Куртене, К.Ушинський). 

Сучасне трактування мовної особистості ґрунтується на 
суб’єктно-суб’єктних стосунках учасників навчального процесу, і, 
таким чином, учень – не об’єкт, а суб’єкт цього процесу, який 
бере активну участь у ньому, розвиває своє мислення й 
мовлення, засвоюючи мову й користуючись нею, опановуючи всі 
види мовленнєвої діяльності. 

Отже, мовна особистість – людина, що володіє 
виражальними багатствами мови, продукує її в різних життєвих 
ситуаціях і шанує її, дбає про її збереження й розвиток. Учень 
упродовж навчання в школі повинен стати такою особистістю. 

Важливу роль у розвитку мовної особистості відіграє рідна 
мова. Завдяки їй учень пізнає світ, формується як особистість, як 
громадянин України. Рідна мова розвиває розумові й емоційні 
якості людини. Вона є засобом не тільки розумового, а й емоцій-
ного спілкування. Під впливом почутого або прочитаного слова 
людина виражає позивні чи негативні емоції. Слово рідної мови 
акумулює в собі психічний образ, уявлення, що постає в свідо-
мості людини. Учень чує слово Україна, і в його уяві постають 
безмежні простори рідної землі, столиця нашої держави Київ, 
картини суспільного і культурного життя українського народу 
тощо. Поняття «мовна особистість» і «рідна мова», як бачимо, 
органічно пов’язані між собою, тому формування такої 
особистості можливе лише в процесі засвоєння рідної мови. 

Паралельно з поняттям «мовна особистість» у лінгводи-
дактиці побутує термін «національно-мовна особистість». 

Мовна особистість виявляє себе в актах мовленнєвої діяль-
ності, що формується під впливом психологічних процесів. Наці-
ональний компонент особистості дозволяє розглядати мовленнє-
ву діяльність під кутом національно-культурної специфіки й ура-
ховувати етнолінгвістичні, етнопедагогічні та етнопсихологічні 
чинники. Це насамперед національний спосіб мислення, націо-
нальна свідомість і самосвідомість, національний характер, укра-
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їнський менталітет, національно-культурна мотивація тощо. Фор-
мування національно-мовної особистості здійснюється засобами 
рідної мови, роль якої у мовній освіті сучасної молоді важко 
переоцінити. 

Навчання рідної мови має бути спрямоване на виховання 
людини, що є носієм мови, володіє лінгвістичними знаннями та 
високим рівнем комунікативних умінь і навичок і дбає про красу й 
розвиток рідної мови. 

Засвоюючи мову, учні повинні пам’ятати, що рівень розвитку 
рідної мови відображає рівень духовного розвитку нації: словник 
– це те, що нація знає про світ, а граматика – це те, як вона про 
цей світ говорить. Для учня – це мовна картина світу, що 
відбивається в його свідомості. У цьому плані він виступає як 
психічна особистість. Такий підхід вимагає врахування пізна-
вальних можливостей учнів, розвитку їхнього мислення, що 
здійснюється у формі мовлення. 

У розвитку мовної особистості важливим є психологічні 
передумови засвоєння знань та формування комунікативних 
умінь і навичок. Найголовніші з них такі: 

– позитивне ставлення учнів до процесу навчання (є інтерес 
до предмета, підтримується стала увага, не порушується темп 
навчальної роботи); 

– процеси безпосереднього чуттєвого ознайомлення з мате-
ріалом (у мові – це словесна і схематична наочність, ТЗН, 
контекст); 

– процес мислення (активізація конкретного й абстрактного, 
понятійного і художнього мислення, сприйняття, осмислення й 
розуміння матеріалу); 

– запам’ятовування і збереження здобутої інформації, 
здатність до її відтворення з виявленням індивідуальних 
мовленнєвих здібностей. 

Розвиткові мовної особистості сприяють мотиви учіння, що 
спонукають учнів до засвоєння лінгвістичної теорії й активної 
мовленнєвої діяльності. Серед мотивів навчання слід виділити: 
суспільно-політичні (державність української мови, обов’язок 
учня вчитися в школі); професійно-ціннісні (професійне навчання 
здійснюється державною мовою); мотив соціального престижу, 
громадянського обов’язку; комунікативні мотиви (потреба 
спілкуватися українською мовою; мотиви, пов’язані з потребою 
самоудосконалення, самовиховання; мотив поваги до учителя; 
утилітарні мотиви (потреба в знаннях мови як засобу досягнення 
певних життєвих вигод); мотиви тривожності, відповідальності 
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(не підвести клас, боязнь одержати низький бал). 
У цьому ключі мовну особистість необхідно розглядати з 

позицій теорії мовленнєвої діяльності, адже учень у процесі 
навчання опановує всі види мовленнєвої діяльності – 
аудіювання, читання, говоріння і письмо. 

Методична наука і шкільна програма орієнтують учителя на 
формування особистості учня як реципієнта (слухача і читача) та 
комуніканта (мовця, що вміє спілкуватися в усній і писемній 
формах, володіє стилями, типами і жанрами мовлення). 

Як слухач учень повинен розуміти мету висловлювання, 
його зміст, тему й основну думку, причинно-наслідкові зв’язки та 
виражально-зображувальні засоби прослуханого тексту і дати 
йому оцінку. Від учня як читача вимагається уміння читати, 
дотримуючись правил виразності мовлення, пристосовувати 
читання до особливостей слухачів. Як бачимо, рецептивні види 
мовленнєвої діяльності активно впливають на формування 
мовної особистості учня. 

Сучасна методика орієнтує вчителя на розвиток у школярів 
механізмів сприймання і розуміння висловлювань. Уміння 
слухати – одне з основних умінь, що є головним критерієм 
комунікабельності людини. За свідченням дослідників (І.Зимня, 
В.Ільїна, З.Кочкіна, І.Синиця, С.Цінько), саме аудіативні вміння 
визначають успіх навчання та спілкування в повсякденному 
житті, бо уміння слухати і розуміти почуте – один із засобів 
когнітивної діяльності людини й оволодіння мовленням з метою 
спілкування. Поряд з аудіюванням учні оволодівають читанням 
як необхідним рецептивним видом мовленнєвої діяльності. Адже 
уміння грамотно читати – важливе для сучасної людини і в тому 
сенсі, що сприяє розвиткові її цілеспрямованих пізнавальних зав-
дань та забезпечує задоволення культурно-естетичних потреб. 

Учень-комунікант засвоює продуктивні види мовленнєвої ді-
яльності, що є основою формування мовної особистості. Уміння 
говорити – одне з головних комунікативних умінь. Формування 
цього вміння сприяє розвиткові вербальної пам’яті, автоматизму 
механізмів миттєвого відбору потрібних мовних засобів під час 
спілкування, комунікабельності тощо. Цілком очевидно, що су-
часна лінгводидактика надає особливого значення формуванню 
діалогічного й монологічного мовлення, навичок етики спілкуван-
ня (мовленнєвої поведінки). На розвиток комунікативних умінь 
учнів спрямоване письмо як вид мовленнєвої діяльності. Оволо-
діти писемним мовленням – означає навчитися точно і грамотно 
висловлювати власні думки в різних типах, стилях і жанрах 
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мовлення. 
Як бачимо, формування мовної особистості – складний і 

багатогранний процес. Він передбачає участь людини у спілку-
ванні – каналі й зв’язку з іншими людьми. Основний спосіб 
задоволення особистих потреб людини в спілкуванні – мовлен-
ня. Саме тому його називають мовленнєвим спілкуванням. 

Учень як мовна особистість повинен оволодіти саме мовле-
ннєвим спілкуванням, тобто комунікативною діяльністю, оскільки 
це мотивований живий процес взаємодії між співрозмовниками 
(учасниками комунікації), спрямований на реалізацію конкретної 
життєвої цільової настанови, проходить на основі зворотного 
зв’язку в конкретних видах мовленнєвої діяльності. 

У цьому аспекті мовленнєве спілкування може виступати 
або як цілком самостійна діяльність зі специфічною мотивацією, 
її складовими виступають мовленнєві дії, що мають мету, 
підпорядковану загальній меті діяльності, мовленнєві операції 
(різні відповідно до умов) або мовленнєві дії, що входять до 
складу інших не мовленнєвих діяльностей. 

Мовленнєве спілкування передбачає наявність мовленнєвих 
дій, операцій, мовленнєвих актів і мовленнєвих ситуацій. Цим 
воно збігається з мовленнєвою діяльністю. Натомість комуніка-
тивна діяльність є значно ширшою за обсягом виконуваних дій і 
операцій. Насамперед це специфічна форма взаємодії людей у 
процесі їхньої пізнавально-трудової діяльності, що складається 
із комунікативних актів, у яких беруть участь комуніканти (різні 
люди), які породжують і продукують висловлювання (тексти) та 
інтерпретують їх. 

Як зазначає С.Рубінштейн, мовлення виконує свою функцію 
повідомлення на основі його смислової, семантичної, означаль-
ної функції. Проте аж ніяк не меншою, а ще може й більшою 
мірою, й навпаки – семантична функція позначення формується 
на основі комунікативної функції мовлення [8, с.98]. Мовлення – 
соціальний продукт, призначений для спілкування, воно й 
виникає у спілкуванні. Дві провідні функції мовлення, – кому-
нікативна й сигніфікативна, – завдяки яким мовлення є засобом 
спілкування й формою існування думки, свідомості, формуються 
одна через іншу, й функціонують одна в одній [8, с.99]. 

Таким чином, існування мовлення можливе в мовленнєвому 
спілкуванні. Мовленнєве спілкування передбачає широке вико-
ристання невербальних засобів (оптико-кінетичної знакової 
системи), як-от: жести, міміка, контакт очей, пантоміміка – та 
паралінгвістичних компонентів (інтонація, пауза, темп, тембр 
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тощо). Крім того, мовленнєве спілкування зумовлене екстралінг-
вістичними факторами (ситуативна конкретність, пресупозиція, 
національно-культурні та етичні традиції) і системою організації 
простору комунікації (проксемікою). Комунікація може здійснюва-
тися засобами вторинних («музична нотація», інформатика, 
«мова наук», азбука Морзе, мова ЕОМ, правила ігор тощо) або 
первинних (мова жестів, світлофорна азбука) семіотичних 
систем. Так чи інакше, комунікативна діяльність (мовленнєве 
спілкування) передбачає оволодіння комунікантами розвинутим 
мовленням, уміннями застосовувати конкретну мову відповідно 
до орфоепічних норм у конкретній ситуації спілкування [1, с. 140]. 

Ідея організації мовленнєвої діяльності учнів у процесі спіл-
кування є фундаментальною і для школи. Першочерговим зав-
данням методики навчання рідної мови є розвиток мовленнєво-
комунікативних умінь учнів, адже шкільна мовна освіта має 
давати не тільки певну суму знань, а насамперед уміння вико-
ристовувати ці знання в процесі спілкування, забезпечувати роз-
виток мовного чуття, здібностей у чотирьох видах мовленнєвої 
діяльності, тобто формування мовленнєвої компетенції. 

Комунікативно-мовленнєвим умінням слід приділяти увагу 
не тільки на спеціальних уроках розвитку зв’язного мовлення, а й 
на аспектних уроках вивчення лінгвістичного матеріалу. Цей 
процес може бути успішним лише за умови систематичної і 
цілеспрямованої роботи, що передбачає активну мовленнєву 
діяльність учнів на основі різних видів вправ, які сприяли б 
оволодінню мовними нормами, а також уміннями висловлювати 
власні думки відповідно до комунікативного завдання. 

Проблемам добору та класифікації вправ і відповідних 
методичних прийомів на формування комунікативно-мовленнє-
вих умінь присвятили свої праці М.Баранов, Н.Пашківська, 
В.Мельничайко, М.Пентилюк, С.Караман, Г.Михайловська та ін. 

У процесі комунікативної діяльності учень як мовна 
особистість оволодіває низкою компетенцій: 

– мовленнєвою, що передбачає уміння слухати й розуміти, 
говорити, читати й писати, тобто вільно володіти всіма видами 
мовленнєвої діяльності; 

– мовною, що забезпечує обізнаність із системою знань про 
мову як засіб формування й вираження думок і почуттів; 

– предметною, що сприяє відтворенню в свідомості учня 
мовної картини світу; 

– прагматичною, що виявляється в здатності до здійснення 
мовленнєвого спілкування, зумовленої комунікативною метою. 
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Найголовнішою серед компетенцій, яких набуває учень, є 
комунікативна. Вона передбачає уміння спілкуватися з метою 
сприйняття, передачі інформації та обміну нею, вибирати мовні 
засоби залежно від соціального середовища, ситуації 
спілкування, типу, стилю й жанру мовлення. Комунікативна 
компетенція як головна ознака мовної особистості формується в 
процесі мовленнєвого спілкування. 

Мовна особистість розвивається під час спілкування, 
комунікативної діяльності, що вимагає не тільки знань мови, але 
й уміння нею користуватися. Мистецтво спілкування – це 
володіння правилами мовної етики, вміння донести до читача 
або слухача всі відтінки думки. У цьому плані важливою 
методичною проблемою є мовленнєва культура школяра – 
дзеркало його духовної культури. Ми цілком солідарні з авто-
рами концепції мовної освіти, що вивчення мови має бути 
зорієнтоване на «формування мовної особистості, яка забез-
печує розширення функцій державної мови, творення україн-
ськомовного середовища в усіх сферах суспільного життя, 
природне бажання повернутися в своєму щоденному побуто-
вому спілкуванні до перерваних традицій, до відродження 
традиційної культури у спілкуванні» [3, с.30]. Тому мовну 
особистість покликані формувати всі навчальні заклади. Однак 
мусимо пам’ятати, що мовна особистість, людина з високими 
інтелектуальними і моральними якостями, формуватиметься 
тоді, коли базова освіта рідною мовою забезпечить на всіх її 
етапах належний рівень розвитку комунікативної компетенції, 
спираючись на досягнення сучасної лінгводидактики й усвідом-
лення важливості своєї місії не тільки учителями-словесниками, 
а всім педагогічним колективом кожного освітнього закладу. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ОСВІТИ  

Стаття розкриває поняття «моніторинг» у педагогіці, зокрема 
моніторинг якості освіти; його концептуальні засади, цілі,методи. 

Сучасний освітній менеджмент ґрунтується на запроваджен-
ні діагностичних методів і технологій збирання й опрацювання 
отриманої інформації, протиставляючи їх декларативності та 
суб'єктивності інтерпретації одержаних даних. Тому для прийнят-
тя ефективних і своєчасних управлінських рішень, що відповіда-
ють реальному станові функціонування й прогнозування розвит-
ку об'єкта управління – учня, студента, навчального закладу чи 
системи освіти загалом, необхідна об'єктивна та вірогідна інфор-
мація про різні аспекти їхньої діяльності. Це потребує постійного 
їх обстеження, налагодження системи моніторингу освіти, голов-
ною метою якої стане збирання, оцінювання й аналіз її якісних 
показників на всіх рівнях функціонування, поширення та доступ 
до цієї інформації громадськості, різних користувачів освітніх 
послуг, посилення управлінських дій щодо якісних показників в 
освіті [1,3]. 

За результатами моніторингу якості освіти органи 
управління отримують інформацію про стан освітньої системи та 
її окремих складників, виявляють проблеми, що виникли в 
процесі запровадження педагогічних інновацій, з'ясовують тен-
денції розвитку освіти та прогнозують зміни, необхідні для 
перспективного функціонування освітньої системи. Отже, 
моніторинг освітньої системи стає дієвим інструментарієм 
менеджменту освіти, зокрема в управлінні її якістю. 

Останнім часом моніторинг якості освіти як засіб вивчення 
освітніх систем став водночас об'єктом теоретичних досліджень і 
сферою педагогічної діяльності. Проте саме слово «моніторинг» 
(від англ. mопіtoring — контроль, відстеження) не завжди одно-
значно тлумачать у педагогічній літературі й освітянській практи-
ці. Інколи його вживають у значенні відстеження результативно-
сті навчально-виховного процесу (наприклад, моніторинг на-
вчальних досягнень учнів); подекуди під ним розуміють звичай-
ний педагогічний контроль (моніторинг успішності); частіше його 
використовують у сенсі різнобічного вивчення певних параметрів 
функціонування системи освіти чи окремих її елементів або 
суб'єктів освітнього процесу (моніторинг якості підготовки фахів-
ців із певної спеціальності, матеріально-технічного забезпечення 
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навчальних закладів, стану здоров'я учнів тощо). Отже, моніто-
ринг усе більше набуває статусу дослідження, а не емпіричного 
збору інформації про певні характеристики та властивості 
освітньої системи [6]. 

Моніторинг в освіті – це насамперед системна процедура, 
яка не обмежується контрольною функцією. Безумовно, збиран-
ня інформації про стан об'єкта дослідження й умови його функ-
ціонування, її аналіз та узагальнення є необхідною умовою 
проведення моніторингу. Проте його мета й ширша, і глибша. 
Вона полягає не лише у відстеженні стану певного суб'єкта 
освітньої діяльності, а скоріш спрямована на з'ясування чинників, 
які потрібні для його розвитку, зміни ситуації тощо. А це 
належить скоріш до сфери оцінювання, яке відіграє продуктивну 
роль у визначенні подальших його змін і розвитку. Тобто 
констатуюча частина моніторингу – вивчення стану функціону-
вання певного об'єкта дослідження – не є самоціллю, а стає 
лише передумовою вибору стратегії змін, необхідних для його 
розвитку, та пошуку шляхів її реалізації [5,7]. 

Соціальна сутність освітнього моніторингу визначається 
тим, що він є категорією й педагогічною, і управлінською, оскіль-
ки поєднує принципи управління системою із загальнопедаго-
гічними принципами функціонування освітньої системи. Система 
моніторингу якості освіти підпорядкована ієрархічним зв'язкам 
освітньої системи. Тому об'єктами оцінювання можуть бути всі ті, 
хто задіяний в обстеженні — учні та студенти, учителі й 
викладачі, навчальні заклади, їхні керівники, органи управління 
різних рівнів та їх інфраструктури й підрозділи тощо. За цією 
ознакою систему моніторингу освіти можна розглядати на різних 
рівнях її функціонування, а саме: 

 індивідуальному рівні самооцінки учнями й студентами 
якості своєї загальноосвітньої та професійної підготовки, су-
спільної, професійної й життєвої компетентності, досвіду оволо-
діння алгоритмічними й евристичними способами діяльності, 
навичками критичного мислення тощо; 

 локальному рівні оцінювання навчальним закладом 
учасників навчально-виховного процесу щодо якості освіти, 
досягнення ними поставленої мети в опануванні вимог 
державного стандарту відповідного рівня освіти, коригування 
стратегії розвитку за соціальними, педагогічними, економічними 
та іншими показниками; 

 муніципальному рівні оцінювання місцевими органами 
управління суб'єктів освітньої діяльності (рівня навчальних 
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досягнень учнів і студентів, кваліфікації та педагогічної 
майстерності вчителів і викладачів, компетентності керівників 
навчальних закладів тощо) та порівняння результатів діяльності 
власної мережі навчальних закладів; 

 регіональному рівні оцінювання ефективності функціону-
вання місцевої системи освіти, зокрема підпорядкованих органів 
управління, забезпечення ними державної освітньої політики в 
регіоні, вибіркове вивчення ефективності роботи окремих 
навчальних закладів і органів управління, удосконалення мережі 
навчальних закладів на підставі аналізу одержаних даних; 

 державному рівні акцентованого й узагальненого оціню-
вання якості функціонування національної системи освіти та 
порівняння її показників із міжнародними індикаторами й 
системами, забезпечення єдиної методології державної атестації 
випускників навчальних закладів, аналіз і порівняння стану 
реалізації державної освітньої політики в різних регіонах України. 

Об'єктами оцінювання можуть бути внутрішні й зовнішні 
характеристики якості освіти як процесу, результату чи системи 
загалом, тобто зміст освіти, відбитий у навчальних планах і 
програмах, підручниках та інших навчальних засобах тощо, 
рівень його засвоєння, демографічні показники доступу до 
освіти, дані кадрового й ресурсного забезпечення освітньої 
системи, економічні індикатори освіти тощо. 

Джерелами інформації в цьому разі є статистичні дані й ма-
теріали спеціальних кваліметричних досліджень, результати зов-
нішнього контролю (незалежного аудиту) діяльності навчальних 
закладів і вивчення рівня навчальних досягнень учнів і студентів, 
аналітичні доповіді й оцінки вітчизняних та іноземних експертів, 
порівняльні дані міжнародних моніторингових досліджень, 
зовнішнього тестування, рейтинги виступів українських школярів 
і студентів на олімпіадах та конкурсах, матеріали державної 
атестації й акредитації навчальних закладів тощо [2,5,9]. 

Особливість освітнього моніторингу полягає в тому, що він 
зазвичай комплексний за предметом оцінювання, оскільки спря-
мований як на результат освітньої діяльності, так і на сам про-
цес, який привів до такого результату, тобто навчання, вихован-
ня, викладання, управління, ресурсне забезпечення тощо. 
Наприклад, моніторинг навчальних досягнень учнів передбачає 
насамперед результат їхньої навчальної діяльності. Проте без 
належного оцінювання самого навчального процесу, з'ясування 
умов викладання предмета, його навчально-методичного 
забезпечення дослідники не спроможні виявити чинники, що 
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вплинули на одержані результати, і виробити об'єктивні рекоме-
ндації щодо внесення змін у навчально-виховний процес. 

Системність моніторингових досліджень в освіті реалізуєть-
ся через методологію їх проведення та етапи організації. Перше 
зумовлює використання широкого спектра пошукових методів, 
які дають змогу різнобічно оцінити досліджуваний об'єкт (учня чи 
студента, клас чи групу, навчальний заклад, регіональну систему 
освіти тощо), з'ясувати інформаційні потреби та визначити 
адекватні методи й засоби збирання й опрацювання одержаних 
даних. Друге дозволяє змоделювати хід моніторингу, спланувати 
відповідні заходи щодо його проведення. 

Зокрема, проведення більшості моніторингових обстежень 
відбувається п'ятьма етапами, які органічно поєднані між собою і 
в багатьох випадках перехрещуються один з іншим: ініціювання 
моніторингу; підготування до його проведення; збір та аналіз 
даних; узагальнення й оприлюднення результатів; складання 
звіту й вироблення рекомендацій (стратегії змін) щодо розвитку 
досліджуваного об'єкта. 

Ініціювання моніторингу. Замовниками моніторингових до-
сліджень в освіті можуть бути різні учасники освітнього процесу, 
які зацікавлені в об'єктивному оцінюванні освітніх послуг, що їх 
надають навчальні заклади. Це й випускники середніх загально-
освітніх шкіл, яких цікавить відповідність здобутого рівня знань і 
вмінь вимогам вищих навчальних закладів, куди вони вступають, 
та їхні батьки, які хочуть знати, чи відповідає обраний ними 
навчальний заклад цим вимогам. Це й педагогічний колектив 
навчального закладу та його керівництво, які мають перекона-
тися в тому, що вони відповідають вимогам освітніх стандартів. 
Це й управлінці в галузі освіти, яким важливо бути 
поінформованими щодо функціонування освітньої системи, щоб 
приймати виважені управлінські рішення. Це й роботодавці, яких 
цікавить, наскільки освітні програми підготовки фахівців 
відповідають реальним потребам виробництва. Це й фінансисти, 
яких цікавить ефективність використання коштів. 

Цей перелік зацікавлених споживачів такої інформації, які 
можуть бути потенційними ініціаторами моніторингових дослі-
джень в освіті, можна продовжити. Проте суть питання полягає в 
іншому. Ініціатори моніторингових досліджень мають чітко усві-
домлювати мету й предмет моніторингу (що треба досліджувати, 
і для чого це робиться) та його наслідки, а також бути готовими 
до сприйняття об'єктивної інформації, яка змушує якось реагу-
вати на неї. Тим, хто береться здійснювати моніторинг, слід 
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розуміти, що їхні висновки обов'язково матимуть певні наслідки, 
зокрема й морального характеру. Тому етап ініціації моніторингу 
не є формальним, а містить у собі досить важливий прецедент – 
спонукає до змін. 

Ініціювання моніторингу передбачає укладання угоди про 
співпрацю між замовником та оцінювачами, у якій обумовлюють-
ся різні організаційні аспекти проведення моніторингу та 
відповідальність сторін за його наслідки. Таку угоду бажано 
скласти на початку проведення моніторингу, оскільки вона 
визначатиме повноваження сторін і зобов'язуватиме їх 
взаємодіяти при дослідженні тих питань, де потрібна співпраця, 
їй передують зустрічі представників обох сторін, які з'ясовують 
та уточнюють необхідну інформацію й готують текст такої угоди. 

Підготування до проведення моніторингу. На цьому етапі 
замовник та оцінювачі повинні насамперед узгодити головну 
мету моніторингу, оскільки в більшості випадків замовник має 
лише загальне уявлення про те, що він хоче оцінити, і для чого 
це робиться. Завдання оцінювачів полягає в тому, щоб разом із 
замовником конкретизувати головну мету моніторингу й 
окреслити його окремі цілі, оскільки лише після такого уточнення 
можна визначити інформаційні потреби моніторингового дослі-
дження, з'ясувати критерії й показники, за якими оцінюватимуть 
те чи інше явище, той чи інший об'єкт спостереження. У цьому їм 
може допомогти окреслення тих питань, на які хоче дістати 
відповідь замовник. Наприклад: які є причини, щоб ініціювати 
моніторинг? Що саме треба оцінити? Хто буде споживачем 
отриманої інформації? Що передбачає зробити замовник на 
підставі результатів моніторингу? 

Далі оцінювачі моделюють хід моніторингу й розробляють 
методологічні засади його проведення: визначають об'єкти 
дослідження та критерії їх оцінювання, з'ясовують необхідні 
показники й індикатори, за якими здійснюватиметься оціню-
вання, обирають адекватні методи збору даних та їх 
опрацювання, формують план проведення моніторингу. Проте 
на цьому етапі важливо не лише спланувати заходи, окреслити 
методологію дослідження й визначитися в організаційних 
питаннях. Це необхідна, але не достатня умова успішного 
проведення моніторингу. Найважливіше (і найважче) — 
переконати реципієнтів, що їх залучать до обстеження, у його 
об'єктивності, прозорості й водночас конфіденційності, 
умотивувати їх участь і налаштувати на співпрацю. 

Підготовчий етап завершується складанням й апробацією 
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необхідних діагностичних матеріалів (анкет, тестів, алгоритмів 
вивчення документації тощо), розробленням програми 
моніторингу та схваленням її замовником. 

Збір та аналіз даних. У моніторингових дослідженнях 
освітньої галузі використовується весь спектр соціологічних 
методів і засобів збору й опрацювання інформації: вивчення 
громадської думки, аналіз документації, експертиза навчальних 
планів і програм, соціометричні обстеження та педагогічні 
вимірювання тощо. Оцінювачі мають домагатися того, щоб 
обрані методи й засоби якнайповніше задовольняли 
інформаційні потреби дослідження в тих даних, які необхідні для 
аналізу ситуації та відбиття реального стану функціонування 
об'єкта. Кількість даних має бути оптимальною за обсягом, 
оскільки їх надлишок так само шкідливий, як і нестача, тому що 
вимагає невиправданих витрат часу на опрацювання. 

Збирання й аналіз інформації має відбуватися паралельно. 
Це дає змогу оцінювачам вносити корективи в пошук додаткових 
даних, залучати нові джерела інформації та заздалегідь 
опрацьовувати додаткові масиви даних, потреба в яких виникла 
в процесі дослідження. Щодо одержаних результатів має бути як 
кількісна, так і якісна інтерпретація, їх слід перевіряти на 
вірогідність і валідність. У кількісному опрацюванні одержаних 
даних доцільно скористатися статистичними методами, коректно 
застосовуючи відповідні методики й статистичні характеристики 
(середнє арифметичне значення, дисперсія, мода й медіана, 
коефіцієнт кореляції тощо) [14,15]. 

Узагальнення й оприлюднення результатів моніторингу. В 
узагальнених результатах моніторингових досліджень, крім 
замовника, як правило, зацікавлені й інші учасники моніторингу 
— учні та студенти, викладачі, адміністративний персонал, 
широка педагогічна громадськість і батьки тощо. Тому в угоді про 
співпрацю обов'язково слід обумовити, кому і яка інформація 
буде доступною, як вона поширюватиметься і хто є її власником. 
Це питання не таке просте, оскільки має моральний аспект, адже 
оцінювачі неминуче втручаються у внутрішній світ і життя того, 
кого вони обстежують [4,8]. 

У процесі моніторингу оцінювачі мусять знайомити реципієн-
тів із попередніми даними своїх спостережень, коригувати нетеч-
ності й непорозуміння, що можуть виникати в процесі досліджен-
ня через різні причини, і забезпечувати конфіденційність 
інформації, де це потрібно. Безумовно, узагальнення результатів 
має надавати об'єктивну інформацію замовникові, проте її 
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оприлюднення не може порушувати етичних норм взаємодії 
оцінювачів і тих, з ким вони спілкувалися. Кожен споживач має 
отримати ту частину інформації, у якій він зацікавлений і де 
містяться дані про його участь у дослідженні. Замовник має 
одержати найповнішу інформацію про результати моніторингу, 
вичерпність якої обумовлено угодою. Але він не має права 
претендувати на дані, пов'язані з особистим життям своїх 
підлеглих, яких вони не хочуть повідомляти. 

Оприлюднення результатів моніторингу обов'язково має на 
меті одержання зворотної інформації про його результативність, 
на підставі якої оцінювачі вносять корективи в обрану 
методологію, коригують вироблені методики, удосконалюють 
обрані засоби та стиль роботи. Тому цей вид діяльності дуже 
важливий у моніторингових дослідженнях. З одного боку, він 
надає замовникові таку інформацію, яка достатня для 
вироблення й прийняття ним певних рішень, внесення змін у 
власну діяльність. З іншого боку, обговорення проміжних і 
кінцевих результатів дає змогу оцінювачам подати в звіті лише 
вірогідну інформацію та зробити об'єктивні висновки про стан і 
можливості розвитку об'єкта моніторингового дослідження, а 
також урахувати на майбутнє неточності й допущені помилки в 
організації та проведенні моніторингу [10,11,12]. 

Складання звіту та вироблення рекомендацій. Звіт є тим кін-
цевим документом, яким завершується моніторингове дослідже-
ння. Його написання ґрунтується на тих даних та узагальненнях, 
що їх одержали оцінювачі в процесі моніторингу. Він має бути 
досить стислим та інформативним, містити диференційовану 
інформацію щодо кожного споживача, ураховувати запити 
замовника, обумовлені угодою, тому що останнього зазвичай 
цікавлять кінцеві результати, загальні висновки й рекомендації, а 
не опис методології та проміжні результати [4,13]. 

Якщо моніторингове дослідження чимале за обсягом і бага-
топараметричне, доцільно готувати повний звіт, де викладають-
ся концептуальні засади й одержані результати, наводяться 
приклади використаних методів і засобів дослідження, робляться 
аналітичні порівняння тощо. Окремо подається резюме до нього, 
яке висвітлює узагальнені результати та висновки з відповідним 
посиланням на матеріали повного звіту, його таблиці й додатки. 

Звіт не має обмежуватися констатацією наявного стану 
об'єкта моніторингу. Він мусить містити аналітичні узагальнення, 
виявлення тенденцій і відстеження закономірностей, на підставі 
яких робляться висновки щодо можливих шляхів розвитку дослі-
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джуваного об'єкта, пропонуються зміни, які слід запровадити в 
діяльності досліджуваного об'єкта, визначаються стратегії, за 
якими його розвиток прогресуватиме. Вони мають рекомен-
даційний характер і є лише підґрунтям для розроблення 
замовником власної програми розвитку, а не підмінюють її. 

Отже, моніторинг в освіті – це система заходів щодо збиран-
ня, опрацювання, аналізу та поширення інформації з метою вив-
чення й оцінювання стану функціонування певного суб'єкта освіт-
ньої діяльності чи освітньої системи загалом та прогнозування їх 
розвитку на основі аналізу одержаних даних і виявлених 
тенденцій та закономірностей. Необхідно зауважити, що система 
освітнього моніторингу функціонує в динамічних умовах освітньої 
діяльності, тому критерії й показники, що їх обирають відповідно 
до певної моделі об'єкта моніторингу, мають сенс лише в певній 
програмі моніторингу. Тому всі рейтинги та показники якості 
освіти слід сприймати аналітичне, тлумачити по-різному, 
зважаючи на їх природу, і не робити упереджених висновків. 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У статті приділено увагу сучасним інформаційним технологіям, 
які розглядаються в контексті розвитку педагогічних технологій. 
Акцент ставиться на створенні кожним педагогом-новатором 
авторської педагогічної технології, яка враховує технологічне 
проектування роботи всього освітнього закладу. 

Особистісна (гуманістична) орієнтація освіти визнана 
сьогодні вимогою часу. Під кутом зору гуманістичної парадигми 
як системи вихідних методологічних положень про місце людини 
в природі й суспільстві доцільно переглянути цілісний навчаль-
но-виховний процес для пошуку нових засад його реалізації та 
прогнозування. Заклади освіти в сьогоднішніх умовах покликані 
виховувати особистість, що здатна творчо мислити та приймати 
нестандартні рішення, здійснювати обробку інформації. Це 
вимагає змін у підходах і методах навчання. Нововведення 
полягають у паралельному використанні традиційних методів та 
організаційних форм навчання й нових освітніх, педагогічних та 
інформаційних (комп'ютерних) технологій. Одна з найбільш 
примітних рис сьогоднішнього світу – це зміни, які відбуваються у 
всіх сферах суспільства значно швидше, ніж це було раніше. 

Глобалізація економіки й пов'язаний з нею «інформаційний 
вибух» і посилення конкуренції ведуть до істотних змін у 
процесах виробництва, організації роботи, моделях зайнятості 
робочої сили й ринках праці. Це, у свою чергу, вимагає значної 
модифікації «складу» і характеру знань і вмінь якими повинен 
володіти індивідуум, щоб справитися з новими завданнями й 
досягати успіхів у своїй кар’єрі. 

На даному етапі перед учителями поставлене завдання – 
готувати молодь до життя й праці у світі з постійним розвитком 
інформаційних технологій, що неможливо без застосування в 
навчально-виховному процесі новітніх педагогічних методів. 

Виходячи із цих вимог, багато країн шукають шляхи 
вдосконалення освіти й підготовки кадрів, впроваджують нові 
концепції розвитку знань і вмінь, які доповнюють багатовіковий 
досвід, накопичений традиційною педагогікою. Тому 
реформування систем профпідготовки йде за такими основними 
напрямками як базування підготовки кадрів на реальному запиті 
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на робочу силу на ринку праці, надання їм більшої гнучкості, 
забезпечення професійної компетентності випускників з метою 
підвищення їхніх шансів на працевлаштування. Підготовка 
кадрів, яка зорієнтована на розвиток компетентності, критичного 
та творчого мислення студентів є найбільш розповсюдженою 
концепцією в останні роки в системі професійної освіти. 

Скерованість до загальнолюдських цінностей означає 
повернення педагогічної освіти в лоно культури, її гуманізацію, 
гуманітаризацію, утворення екологічно чистого культурно-
освітнього середовища, відношення до студента як вільного 
суверенного суб'єкта професійної підготовки, відповідальність 
вузу за якість його професійної підготовки. Основний зміст 
педагогічної підготовки повинна складати вітчизняна й світова 
педагогічна культура. Вуз і школа повинні мати єдиний освітній 
простір для студента. володіння студентами базовими основами 
педагогічної культури фундаментальне завдання загально-
педагогічної підготовки. 

Педагогічна культура розглядається як динамічна система 
загальнолюдських педагогічних цінностей, творчих способів 
педагогічної діяльності й особистісних досягнень людей, які 
займаються навчанням і вихованням. Тому основні завдання 
професійного становлення й розвитку особистості майбутнього 
вчителя як компетентного фахівця й людини культури полягають 
у тому, щоб увести студента у світ педагогічних цінностей, 
допомогти в оволодінні базовими основами педагогічної 
культури й розвинути суб'єктні властивості особистості педагога 
як людини культури. 

Кожен педагог, реалізовуючи свою педагогічну діяльність, 
створює авторську педагогічну технологію, що враховує 
технологічне проектування роботи всього освітнього закладу. 
Для грамотного створення своєї власної технології необхідно 
ознайомитися з складовими педагогічної технології та 
особливостями її проектування. У наш час – постіндустріальну 
епоху – ми можемо спостерігати потужний вплив на педагогіку 
сучасних інформаційних технологій (цей вплив відстежується у 
всіх сферах людської діяльності, він поширений на людське 
суспільство взагалі – прим. автора). Розглянемо механіку цього 
впливу стосовно саме педагогічних технологій. Будь-яке 
навчання, пов'язане зі сприйняттям, аналізом та накопиченням 
інформації. Як відомо, людина в змозі сприймати звукову, 
зорову й чуттєву інформацію. Кожна людина надає перевагу 
одному із видів сприйняття й за цією ознакою відноситься 
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психологами до аудіалів, візуалів або кінестетиків. Наочність, 
можливість побачити відіграє важливу роль у зацікавленні й 
розумінні матеріалу. Тому традиційні плакати, стенди, роздаткові 
картки можуть бути змінені яскравою комп'ютерною графікою й 
навіть рухомими діючими моделями процесів, що 
розглядаються. Якщо вчень працює з програмою індивідуально, 
підключається ще й чуттєвий аспект отримання інформації, 
важливий для кінестетиків. Дитина сама керує швидкістю подачі 
інформації й за можливостями програми, її обсягом і глибиною. 
А дотики до клавіатури створюють відчуття причетності до 
інформації, що з'являється на моніторі. 

Крім того з використанням комп’ютера з'являється 
можливість зробити уроки динамічнішими. Наприклад, уроки 
малювання на яких лекції чергуються із практичними заняттями 
дають змогу урізноманітнити подачу матеріалу й тому довше 
втримуватиме увагу учнів. До того ж, використання комп'ютера в 
якості інструмента створення графічних композицій дає змогу 
отримати більш ефективний результат через умови, про які 
згадувалось вище. Завдання, запропоновані на таких уроках до 
виконання мають багать спільного з грою. Відчуття гри знімає 
напругу й нервозність у дітей, особливо підліткового віку, які 
надто критично оцінюють свої можливості та свій власний 
рейтинг у колективі. Саме підлітковий вік є критичним із точки 
зору психології своєю вразливістю, підвищеною емоційністю та 
болісним сприйняттям зауважень товаришів. Комп'ютер і гра 
сприяють покращенню взаємовідносин між дітьми. 

Практично в усіх розвинутих країнах світу відбуваються 
процеси реформування освіти, її переорієнтація на навчання 
вмінню самостійно добувати потрібну інформацію, 
виокремлювати проблеми й шукати шляхи їх раціонального 
вирішення. Засвоєння й узагальнення готових знань стає не 
метою, а одним з допоміжних засобів інтелектуального розвитку 
людини. Педагогічні системи не можуть у сучасних умовах, як на 
зорі нашого сторіччя, дозволити собі будувати навчання в 
основному на засвоєнні суми готових знань, на переливанні 
досвіду цивілізацій зі старої судини в нову. 

Метою системи освіти в сучасних суспільствах є 
інтелектуальний та моральний розвиток людини, щоб людина не 
була бездумним гвинтиком тієї або іншої політичної, ідеологічної 
чи будь-якої іншої машини. Сучасному суспільству потрібна 
людина самостійно; критично мисляча; що вміє бачити й творчо 
вирішувати виникаючі проблеми. Таким чином, стратегічні 
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напрямки розвитку освітніх систем у сучасному суспільстві 
очевидні: інтелектуальний та моральний розвиток людини на 
основі залучення її в самостійну діяльність у різних галузях 
знань. Під час реформ освіти в таких країнах світу як США, 
Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада та ін. саме цей 
напрямок визнано головним. Тому проблеми інформатизації 
суспільства та освіти неможливо вирішувати лише в рамках 
чистої наукової інформаційної теорії, треба вміти виходити за її 
межі. Вона повинна породити нову якість життя, нову якість 
людської праці, новий хід думок, новий шлях творчого пошуку, 
нову парадигму) – освіти. При цьому дійсний розвиток 
суспільства, дійсна політика держави має орієнтуватись на 
«людський вимір». 

Всесвітній розвиток технологій не тільки відкрив перед 
людством нові можливості, але й поставив нові вимоги до всіх 
членів суспільства: рівень компетентності, культури, освіченості, 
різнорівневих відносин між суб'єктами спілкування й т.п. 
Аналізуючи стан розвитку комп'ютерних інформаційних 
технологій у нашій державі та їх вплив на технології педагогічні, 
маємо зазначити: здійснені помітні кроки на шляху 
інформатизації освіти України. Епіцентр питань у цьому 
процесі частіше знаходиться не на питанні «Навіщо?» а на 
питанні «Як?». Ніхто зараз не зможе аргументовано спростувати 
необхідність використання інформаційних технологій та 
комп'ютерної техніки в будь-який сфері сучасного життя, а тим 
більше в сфері загальної та професійної освіти. Виникають різні 
думки про методи й форми вивчення, впровадження цих 
технологій до навчально-виховного процесу, а також точаться 
суперечки що до перспектив розвитку новітніх інформаційних 
технологій. 

Новітні інформаційні технології вимагають нових 
відносин між суб'єктами сучасного суспільства. Даючи нові 
широкі можливості кожному індивідууму, здатному застосовувати 
їх у особистих інтересах вони змінюють відношення до 
традиційних матеріальних і суспільних цінностей. 

Кращі зразки освітнього досвіду закордонних шкіл, пов'язані 
із застосуванням учителями громадянської освіти інтерактивних 
технологій навчання, які базуються на сучасних комп'ютерних 
технологіях, їх інноваційність для нашої школи обумовлена 
декількома аспектами: рівноправні партнерські стосунки між 
учителем і учнем, співпраця учнів, орієнтація навчання на 
результат і набуття учнями життєвих компетенцій, можливість 
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практичного запровадження технологічного, суб'єкт-суб'єктного й 
особистісно орієнтованого підходів до навчання. Інтерактивні 
технології навчання лише приходять до української освіти. Тому 
с величезна потреба в підготовці вчителів для роботи з ними. 

Сучасні зміни в освіті, зокрема її історико-суспільствознавчій 
сфері, зробили актуальним звернення вчителів і вчених-
педагогів до проблем застосування активних та інтерактивних 
методів навчання. Через публікації останнього часу й систему 
додаткової освіти до свідомості українських учителів поступово 
закладається думка, що інтерактивні технології навчання 
створюють необхідні умови як для становлення й розвитку 
компетентностей учнів, так і для розвитку й виховання 
особистості активних громадян із відповідною системою 
цінностей. Нагадаємо, що ж саме ми розуміємо під поняттям 
«інтерактивні технології . 

Лінгвістичне його значення, представлене в іншомовних 
словниках («Interactive»), розтлумачує поняття 
«інтерактивності», «інтерактивного» як взаємодію, або того, що 
взаємодіє, впливає один на одного. Термін «інтерактивна 
педагогіка» відносно новий: його до наукового обігу ввів у 1975 р. 
німецький дослідник Ганс Фріц. У дослідженнях цього вченого 
визначено мету інтерактивного процесу – це зміна і поліпшення 
моделей поведінки його учасників. Аналізуючи власні реакції та 
реакції партнера, учасник змінює свою модель поведінки й 
свідомо засвоює її. Це дозволяє говорити про інтерактивні 
методи як процес інтерактивного виховання. 

Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до 
взаємодії, навчання в режимі бесіди, діалогу, дії. Отже, у 
дослівному розумінні інтерактивним може бути названий метод, 
у якому той, хто навчається, є учасником, тобто здійснює щось: 
говорить; управляє, моделює; пише; малює тощо. Він не 
виступає лише слухачем, спостерігачем, а бере активну участь у 
тому, що відбувається, власне, створюючи це явище. 

У багатьох працях останніх років, де розглядається 
інтерактивна модель навчання, визначені його основні ознаки: – 
це навчання, побудоване на взаємодії учня з навчальним 
оточенням, середовищем, що слугує простором для 
застосування засвоюваного досвіду; – таке навчання змінює 
взаємодію педагога й учнів: активність педагога поступається 
місцем активності учнів, а завдання вчителя полягає в створенні 
умов для їх ініціативи. 

Інформаційні технології останнім часом швидко входять у 
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систему освіти. Вони суттєво вплинули на її зміст і методику 
викладання. Створюються потужні електронні ресурси й могутні 
носії інформації; які дозволяють значно інтенсифікувати й 
урізноманітнити процес навчання. Нові технології внесли новий 
динамізм у дистанційну освіту. Завдяки розвитку Інтернету все 
більше університетів і коледжів Європи та США оголошують про 
створення дистанційних курсів із широкого спектру дисциплін. Це 
дає можливість отримати освіту якомога більшому колу 
населення, при цьому відвідування занять не є обов'язковим. 
Створюється нове програмне забезпечення й розробляються 
нові технологічні засоби для підтримки дистанційного навчання. 
В Україні така форма освіти тільки починає невпевнено робити 
перші кроки. Стримує брак коштів, які виділяються на 
фінансування програм комп'ютеризації І підключення до мережі 
Інтернет навчальних закладів вищої і середньої освіти, особливо 
це стосується останньої. В переважній більшості шкіл навіть 
відсутній доступ до Інтернету, який вони неспроможні оплатити, 
вони не мають достатньої кількості сучасних комп'ютерів для 
проведення занять з інформатики. Але це не може бути 
причиною повного ігнорування новітніх технологій, які набувають 
значного поширення в світовій практиці. 

Крім дистанційної освіти до інноваційних методик необхідно 
віднести в першу чергу використання Інтернету та 
мультимедійних ресурсів у викладанні різних дисциплін. Це 
набуває особливого значення у викладанні іноземних мов. Перш 
за все вони відкривають доступ до необмежених і невичерпних 
джерел інформації з різних аспектів країнознавства, лінгвістики, 
історії мови, лексикологи та лексикографії, методики викладання 
та ін. Використання мультимедійних технологій допомагає 
інтегрувати різні форми діяльності й значно інтенсифікувати 
процес вивчення іноземних мов. 

Наведені вище результати впливу сучасних інформаційних 
технологій на технології педагогічні дають змогу виявити 
бурхливе прогресивне удосконалення педагогічних технологій, 
оновлення їх «класичних» видів та створення новітніх, еволюцію 
відносин між особистостями, учасниками педагогічного процесу 
й, безперечно, особистий розвиток людини, яка використовує 
сучасні інформаційні технології у своїй професійній діяльності. 

Педагоги дійшли свідомості, що застосування комп'ютерних 
технологій у практичній, науковій, суспільній діяльності є необхід-
ною умовою сьогодення. Тепер черга за цілеспрямованими 
практичними діями. 
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ-
НЕФІЛОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ 

У статті розглядається питання мовної і мовленнєвої 
підготовки студентів-нефілологів вищих навчальних закладів. 
Указуються основні проблеми формування граматичних умінь і 
навичок та пропонуються підходи до формування мовної компетенції 
майбутніх педагогів засобами державної мови. 

Посилення уваги до проблеми мовної й мовленнєвої 
підготовки випускників вищих педагогічних навчальних закладів 
зумовлене насамперед новітніми тенденціями в системі серед-
ньої й вищої освіти: орієнтацією на гуманізацію, гуманітаризацію 
освітнього простору, розвиток мовної особистості учня й студен-
та, спрямованістю на забезпечення професійно-мовленнєвої 
компетенції майбутнього педагога. Високі вимоги, що висуває 
суспільство до рівня й якості професійно-педагогічної підготовки 
вчителя, значення культури його мовлення у формуванні загаль-
ної культури особистості – все це спричинює важливість пошуку 
найефективніших форм і засобів мовного й мовленнєвого 
розвитку майбутніх учителів.  

Особливої ваги й значення проблема мовного й мовленнє-
вого розвитку студентів педагогічних навчальних закладів наби-
рає у двомовному середовищі. У білінгва процес засвоєння й 
дотримання норм української мови, досягнення високої культури 
мовлення ускладнюється впливом набутих умінь і навичок 
російського мовлення. Як відомо, досягнення високої культури 
мовлення неможливе без ґрунтовних знань граматичної системи 
мови, без дотримання граматичних норм в усному й писемному 
мовленні, а тому для формування комунікативної компетенції 
майбутніх учителів в умовах російсько-української двомовності 
особливу увагу слід зосередити на забезпеченні мовної 
компетенції, на розвиткові їхнього граматично правильного 
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українського мовлення.  
У «Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти» 

компетенція визначається як сума знань, умінь та характерних 
рис, що дозволяє особистості виконувати певні дії [3, с. 9]. 
Комунікативна мовна компетенція забезпечує людині можливість 
діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби. Здатність 
розуміти й продукувати необмежену кількість правильних пові-
домлень становить зміст мовної компетенції. Мовна компетенція 
визначається рівнем володіння мовними нормами (орфоепіч-
ними, лексичними, словотворчими, граматичними, стилісти-
ними). Вона разом з мовленнєвою, предметною, прагматичною, 
етнокультурологічною, соціокультурною забезпечує розвиток 
комунікативної компетенції особистості.  

Істотною проблемою мовної підготовки, формування мовної 
компетенції майбутнього учителя-нефілолога засобами 
державної мови є засвоєння мовних норм української мови 
студентами педагогічних навчальних закладів.  

Метою нашої статті є визначення граматичної норми як ба-
зового поняття мовної компетенції та опис основних морфо-
логічних помилок в українському мовленні студентів-нефілологів. 

Одним із найскладніших системних утворень мовної 
організації є граматичний. Граматично правильне мовлення 
неможливе без ґрунтовного засвоєння мовцем специфічних 
граматичних форм слів, без знання особливостей граматичної 
будови української мови. Ще В.Виноградов вказував на 
важливість вивчення граматики для загальної культури 
особистості, зазначаючи, що граматика це не тільки «система 
мовних норм і категорій, що визначають прийоми й типи побу-
дови слів, словосполучень, синтагм і речень», а наука про 
граматичну будову мови, у якій узагальнено величезний досвід 
абстрагуючої роботи людського мислення [1, с. 5 ]. У роботах 
науковців граматиці завжди приділялася велика увага, адже, як 
пише В. Іцкович, граматична будова мови є «показником вели-
чезних успіхів людського мислення»: з одного боку, вона 
результат багатовікового народного мислення, а з іншого – реа-
лізація обміну думками серед членів суспільства, «засіб 
закріплення результатів мислення» [4, с. 34].  

Майбутній учитель має усвідомити, що граматична будова 
разом з основним словниковим фондом складає основу мови, її 
специфіку й неповторність, що словниковий склад мови, як 
такий, ще не складає мову, він є тільки необхідним «будівельним 
матеріалом», що граматика служить організаційною основою, 
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без якої неможлива реалізація думки: за законами граматики 
певної мови організовується словниковий матеріал, надається 
словам потрібна форма, будуються з них речення, а тому мова 
стає гнучким, струнким засобом спілкування. Без оволодіння 
граматичною будовою мови неможливо висловлювати свої 
думки, розуміти думки інших. Вивчаючи граматику української 
мови, студенти прилучаються до духовного надбання народу, 
засвоюють досвід багатьох поколінь народу. Таке розуміння 
граматики пояснює посилення уваги до оволодіння граматичною 
будовою мови майбутніми вчителями й висуває високі вимоги до 
розвинутого граматично правильного мовлення.  

Робота над розвитком граматично правильного мовлення 
спирається на поняття граматичних норм та граматичних 
помилок. Питання граматичної правильності мовлення посідає 
важливе місце в більшості праць з культури мовлення й 
пов’язується з проблемою норм літературної мови. Так, у 
Енциклопедії «Українська мова» мовні норми визначаються як 
«закріплені в практиці зразкового використання мовні варіанти (у 
галузі вимови, слововживання, граматичних та інших мовних 
засобів), які найкраще й найповніше із числа співіснуючих 
виконують свою суспільну роль» [2, с. 156]. У такому визначенні 
підкреслюються тісний взаємозв’язок і нерозривна єдність 
лінгвістичної (мовної) природи норми та її суспільна 
зумовленість.  

Традиційна класифікація норм спирається на їхню мовну 
природу: мовною нормою виступає будь-яке мовне явище звук, 
сполучення звуків, морфема, значення слова чи фразеологізму, 
форма слова, словосполучення й речення, що сприймається, як 
зразок. На цій підставі виділяються орфоепічні, лексичні, 
граматичні, стилістичні, орфографічні та пунктуаційні норми 
української літературної мови. 

Граматичні норми регулюють уживання граматичних 
одиниць мови відповідно до граматичної будови мови, вони 
діють як в усному, так і в писемному мовленні й визначаються 
системою словоформ, абстрактними граматичними значеннями, 
морфологічними категоріями й лексико-граматичними розрядами 
слів. До граматичних норм належать і явища пов’язані із 
функціонуванням слова в реченні, синтаксичними зв’язками й 
відношеннями речень, словосполучень і членів речення, а також 
правила побудови простого й складного речень тощо. 
Граматичні норми прийнято поділяти на морфологічні, що 
регулюють вибір варіантів морфологічної форми слова і 
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варіантів її поєднання з іншими словами, та синтаксичні норми – 
регулюють вибір варіантів побудови простих і складних речень. 

Розв’язання проблеми формування граматично правильного 
мовлення майбутніх учителів вимагає побудови методичної 
системи роботи, спрямованої як на засвоєння граматичних норм, 
варіантів граматичних одиниць, так і на попередження порушень 
та виправлення помилок, що вже закріпилися в мовленні 
студентів. Шкільний курс української мови закладає основи 
граматично правильного мовлення – вивченню розділів 
морфології і синтаксису присвячена значна части програми з 
української мови. Випускник школи (студент першокурсник) має 
певний рівень розвинутого граматично правильного мовлення, а 
тому мовна підготовка майбутнього вчителя у вищому 
навчальному закладі спрямовуються на подолання вже існуючих 
відхилень норм мови та створення умов для попередження 
помилок у мовленні. 

Порушення правильності мовлення, граматичних норм у 
лінгвістичній науці визначається як граматичні анормативи, 
девіації, або помилки. У лінгводидактиці найбільш поширеним є 
поняття граматичних помилок, під якими розуміють 
ненормативне лінгвоутворення, що виникає в результаті 
невмотивованого порушення літературної норми і є наслідком 
неправильних мисленнєвих операцій.  

Проблема граматичних помилок (анормативів, девіацій) у 
мовленні учнів та студентів давня й водночас актуальна. 
Упродовж останньої чверті минулого століття її намагалися 
розв’язувати українські й російські лінгводидакти (О.Баринова, 
Т.Ладиженська, Я.Мельничайко, М.Пентилюк, О.Текучев, 
С.Цейтлін).  

Загальна класифікація граматичних помилок є досить 
сталою, до них відносять порушення словотворення, 
формотворення і побудови словосполучень та речень [6, с. 26 ]. 
Проте спостерігаються певні розбіжності у підходах: розглядати 
граматичні помилки як мовні чи мовленнєві. Термін «мовленнєва 
помилка» має значно ширше трактування, ніж граматична, проте 
остання не може визначатися як суто мовна. Ми слідом за 
В.Капінос, М.Пентилюк, використовуємо поняття граматичної, 
лексичної і стилістичної помилки. І відносимо до лексичних 
помилок вживання слів у невластивому їм значенні, до 
стилістичних – порушення вимог мовленнєвої ситуації, стилю. А 
граматичні помилки розглядаємо як такі, що свідчать про 
порушення норм мови, а виявляються у мовленні. Тому 
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розглядати такі порушення тільки як мовні чи мовленнєві 
неможливо. 

Хоча класифікація граматичних помилок досить строката, 
проте майже всі дослідники виділяють морфологічні й 
синтаксичні граматичні помилки. Морфологічні помилки 
(анормативи) – це порушення творення граматичних форми, 
викривлення морфемної будови слова, неправильне творення 
відмінкових форм, форм числа і дієвідмінювання. Такі 
ненормативні утворення, що не відповідають формальному 
вираженню хоча б однієї з граматичних категорій роду, числа, 
відмінка, ступеня порівняння, особи, часу, способу, стану, виду.  

На підставі спостережень за мовленням студентів-
нефілологів у процесі навчання в університеті та під час 
педагогічної практики, аналізу усних і письмових висловлювань, 
ми визначили морфологічні помилки, що є найтиповішими у 
мовленні майбутніх педагогів, які оволодівають державною 
мовою у російсько-українському мовному середовищі. 
Класифікацію помилок було здійснено залежно від 
частиномовної приналежності ненормативної одиниці. 

У межах лексико-граматичного класу іменників частими є 
порушення категорії роду, наприклад: прадавня літопись 
(замість літопис), гостра біль (замість гострий біль), вища 
ступінь (замість вищий ступінь); категорії числа, наприклад: до 
двері (замість дверей), її довгі волосся (замість довге волосся), 
подано інформації (замість інформацію); порушення у творенні 
відмінкових форм, наприклад: без хлібу (замість хліба), разом із 
Сірко (замість із Сірком), по селам (замість по селах). Дуже 
поширені помилки у вживанні і творенні форми кличного 
відмінка.  

У системі прикметника типовими є порушення норм 
утворення ступенів порівняння, наприклад: більш складніше 
завдання (замість більш складне, найскладніше), самі кращі учні 
(замість найкращі); помилки при словозміні прикметників, 
наприклад: на новой сторінці (замість новій), на першом рядку 
(замість першому), а також помилки, що є результатом не 
розрізнення відмінкових закінчень прикметників твердої і м’якої 
групи.  

Серед ненормативних утворень форм числівника найбільші 
труднощі для мовців становить відмінювання числівників на 
позначення десятків, наприклад: від п’ятидесяти до 
шестидесяти (замість п’ятдесяти до шістдесяти), а також 
творення форми орудного відмінка, наприклад: восьми (замість 
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вісьмома, вісьма). 
У мовленні вчителя займенникам відводиться важлива роль 

(особливо вказівним, означальним, питальним). Для студентів-
нефілологів типовими є відхиленнями від морфологічних норм у 
творенні відмінкових форм займенників, наприклад: у вашой 
книжці (замість вашій), на цієй сторінці (замість на цій), усим 
(замість усім), завдяки ньому (замість йому), їх книжка (замість 
їхня). 

У системі дієслівних форм частими є порушення категорії 
особи (хотять усі (замість хочуть), хто хочить відповідати 
(замість хоче), даш зошит (замість даси) повернимось потім 
(замість повернемось), (вони сплють (замість сплять). 

Помилки у системі прислівників пов’язані переважно із 
творенням ступенів порівняння (більш вдаліше, найбільш 
зрозуміліше).  

Оскільки службовим словам не властиві граматичні 
категорії, порушення, яких могло б спричинити появу 
морфологічних помилок, помилки вживання прийменника, 
сполучника, частки ми відносимо до синтаксичних помилок. 

Уважаємо, що виділення різновидів граматичних помилок є 
надзвичайно важливим для побудови методичної системи 
роботи над розвитком граматично правильного мовлення 
майбутніх учителів. Робота над виправленням помилок і 
попередженням порушень норми буде спиратися на 
пропоновану класифікацію.  

У розробці методичної системи, спрямованої на ґрунтовне 
оволодіння мовними нормами, попередження і подолання 
граматичних помилок, слід брати до уваги не тільки мовну 
(лінгвістичну) природу помилок, а й психолінгвістичні особливості 
засвоєння державної мови у російсько-українському мовному 
середовищі, адже оволодіння мовними нормами української 
мови буде ускладнюватися інтерферентним (негативним) 
впливом засвоєних норм російської мови. Таке розуміння 
проблеми помилок у мовлення майбутніх учителів привело до 
необхідності виділення морфологічних помилок, що є 
результатом інтерференції. До таких порушень норм ми віднесли 
використання суфікса –л при творенні дієслів минулого часу 
чоловічого роду (ходил, писал, читал), редукцію закінчень 
іменників, прикметників, займенників (сестрой, якой, зеленой), 
вживання прийменника к на позначення руху, ставлення (к 
школі, к другу), втрату й основи у родовому відмінку однини І 
відміни з основою на -й (Маріі, революціі), неправильне творення 
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особової форми дієслів (бігу замість біжу). Такі анормативи є 
нечасті, проте навіть незначний відсоток подібних помилок у 
мовленні вчителя є показником його низької культури мовлення. 
Ці порушення пов’язані із незнанням особливостей української 
мовної системи, причиною таких помилок є інтерференція. 
Традиційно вважається, що такі помилки типові для мовців на 
початковому етапі засвоєння мови, проте вчасно не виправлені 
вони можуть надовго закріпитися в мовленні «мовця зі стажем». 

Серед інтерферентних помилок слід виділити порушення, 
що пов’язані із труднощами засвоєння особливостей системи й 
структури української мови і є найважчими для засвоєння у 
двомовному середовищі, наприклад: порушення категорії роду, 
порушення категорії числа у словах, уникнення кличного відмінка 
при звертанні і заміна його називним, творення вищого ступеня 
порівняння, відмінювання складних числівників, творення 
особових форм дієслів.  

Окрему груп помилок становлять порушення норм 
української мови, що пояснюються не інтерферентним впливом 
російського мовлення, структурними особливостями мовної 
системи й обмеженнями можливостей її мовною нормою. Такі 
помилки слід кваліфікувати як найскладніші та найпоширеніші. 
До таких порушень відносимо вживання іменників чоловічого 
роду у родовому відмінку (вирушити до Петербургу, Дніпро-
петровську, до музею), творення ступенів порівняння (більш 
кращий), вибір неправильної форми омонімічних пар (стелють 
килими і стелять постіль), сплутуванні закінчень першої і 
другої дієвідміни (боряться), розрізнення форми непрямого 
відмінка особового та присвійного займенника (їх – їхній).  

Пропонований підхід до формування мовної компетенції 
майбутніх педагогів засобами державної мови, що ґрунтується 
на визначенні граматичної норми як базового поняття для 
мовленнєвого розвитку особистості і полягає визначенні типових 
помилок на підставі частиномовної класифікації та із 
врахуванням інтреферентного впливу російського мовлення, 
дозволить ефективно побудувати навчальний процес вивчення 
української мови у вищому педагогічному навчальному закладі. 
За таких умов вивчення мови буде спрямоване на оволодіння 
мовою як засобом пізнання та комунікації, а засвоєння 
граматичних норм української літературної дозволить підвищити 
рівень мовної культури, усунути істотні недоліки українського 
мовлення майбутніх педагогів. 

Загалом, розв’язання проблем мовленнєвої культури в 
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умовах українсько-російського білінгвізму можна назвати 
втіленням на практиці знань мовних норм, а тому робота над 
граматичною правильністю мовлення майбутніх педагогів 
потребує науково обґрунтованої методики, що дозволить 
перетворити мовленнєву діяльність учителя в дієву програму 
лінгвістичного виховання, розвитку мовної самосвідомості учнів, 
вироблення мовного чуття, вміння користуватися виражальними 
засобами мови з урахуванням умов і завдань комунікації, а 
високий рівень граматичної правильності мовлення вчителя 
сприятиме вдосконаленню мовленнєвої культури учня.  
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ 
ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО 

ПІДХОДУ 

У статті окреслена провідна роль рідної мови в розвитку 
школярів, обґрунтовано значення особистісно орієнтованого підходу 
до формування комунікативних умінь учнів 

У Національній доктрині розвитку освіти провідною є ідея 
необхідності всебічного розвитку школяра, який розвивається 
саме через рідну мову, через неї пізнає навколишнє 
середовище, спілкується. Як форма існування й вияву 
національної й особистісної свідомості українська мова має бути 
засобом самопізнання, саморозвитку й самовираження людини, 
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засобом формування нового типу особистості й суспільних 
відносин на основі національної освіти, запорукою розбудови 
держави.  

Варто наголосити, що природне буття людини як 
особистості – це соціальне існування в рівноправному 
спілкуванні суб’єктів мовлення, під час якого відбувається 
пізнання, самопізнання, розвиток і саморозвиток партнерів. 
Демократизація та гуманізація навчання мови й мовлення 
передбачає ставлення до іншої людини як до цінності, що дає 
змогу людині відкрити іншій людині світ її думок, почуттів, 
уявлень про світ, відкриття інших горизонтів буття.  

Рідна мова відіграє провідну роль в особистісному розвитку 
школярів. Тому перед сучасною школою стоїть завдання не 
тільки навчити мови, а й сформувати особистість, яка здатна 
вчитися і яка хоче вчитися не просто заради процесу, а 
відповідно до своїх особистісних життєво значущих потреб. 

Нині шкільна практика навчання учнів основної школи 
вимагає вдосконалення змісту роботи з їхнього мовленнєвого 
розвитку для створення цілісної системи формування 
комунікативних умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності 
(аудіювання, читання, говоріння, письмо). 

В останніх дослідженнях дидактів, психологів наголошується 
на необхідності особистісно орієнтованого навчання, яке 
розуміється як «спільна діяльність учня й учителя, спрямована 
на індивідуальну самореалізацію учня й розвиток його особистих 
якостей у ході засвоєння предметів, що вивчаються» [1; 21]. 
Роль учителя під час особистісної спрямованості в навчанні 
полягає не в передачі знань, умінь і навичок, а в організації 
відповідного освітнього середовища, навчаючись у якому, учень 
спирається на особистісний потенціал і відповідну технологію 
навчання.  

За особистісно зорієнтованого підходу до навчання рідної 
мови й мовлення особлива роль відводиться груповій роботі, 
учнівським диспутам, рольовим іграм, розігруванням діалогів, 
веденню бесіди, розвиткові уяви, творчих здібностей, 
самооцінюванню, використанню освітніх можливостей 
позакласних заходів із мови тощо. У зв’язку із цим першорядного 
значення набуває створення науково-методичного забезпечення 
змісту навчання української мови, відповідного сучасним 
соціальним запитам і потребам. 

Як і кожний урок з української мови, спеціальний урок із 
розвитку мовлення має бути ефективним, тобто передусім 
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оптимальним за структурою, цікавим, щоб сприяв розкриттю 
творчого потенціалу школярів, активному функціонуванню 
інтелектуальних і вольових сфер, забезпеченню позитивної 
мотивації набуття комунікативних умінь і навичок, стимулював до 
прийняття самостійного рішення, знаходження виходу з різних 
природних і уявних ситуацій, щоб інтегрував знання та вміння з 
інших предметів тощо. 

Оскільки мовлення є творчим динамічним процесом, то си-
стема мови й мовлення засвоюється переважно на інтуїтивному 
рівні. Інтуїція (у перекладі з латинської – дивитися всередину) – 
це те, що ми бачимо, чуємо чи внутрішньо відчуваємо, тобто 
внутрішнє мовлення. Узагальнюючи досягнення провідних захід-
них психологів, М.О.Холодна зазначає, що в гуманістичній освіті 
«індивідуальний внутрішній досвід трактується як контекст на-
вчання (зокрема, заохочується інтуїтивність, фантазія, вислов-
лення почуттів, нагромаджені поза школою життєві враження та 
ін.» [2;.202]. Ефективність забезпечення індивідуального та ди-
ференційованого підходу в навчанні мовлення залежить переду-
сім від рівня професійної майстерності вчителя, яка обумовлю-
ється його інтелектуальними, творчими, організаторськими здіб-
ностями, знання індивідуальних особливостей і природних здіб-
ностей учня «з метою створення сприятливих умов для реалі-
зації їхніх пізнавальних можливостей, потреб, інтересів» [ 3; 356]. 

Залежно від цілей навчальної діяльності диференціацію 
можна проводити на кожному її етапі. Проте відсутність 
належного різнорівневого дидактичного забезпечення, у якому 
було б ураховано рівень сформованості мовних, мовленнєво-
комунікативних умінь і інтелектуальних здібностей кожного 
школяра, є серйозною перепоною в процесі навчання рідної 
мови на уроках різних типів. Деякі варіанти особистісно 
зорієнтованого навчання рідної мови з урахуванням 
індивідуально-диференційованого підходу на етапах закріплення 
вивченого й поурочного контролю подано в статті В.Лаврик [ 4]. 

Таким чином, однією з особливостей технології уроків із 
розвитку мовлення школярів є створення оптимальних умов для: 
а) стимулювання вибору кожним учнем змісту, методів 
навчальної діяльності; б) індивідуалізації навчання всіх видів 
мовленнєвої діяльності; в) розвитку творчої активності й 
самостійності; г) формування в учнів комунікативних умінь із 
залученням когнітивних та емоційних видів діяльності. 

Ефективність процесу навчання мовлення на засадах осо-
бистісно зорієнтованого підходу передусім залежить від 
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структури такого уроку, а саме: а) забезпечення мотивації, 
приміром, через створення проблемної ситуації, з’ясування 
необхідності набутих умінь під час виконання завдань на уроці 
для подальшого навчання, майбутньої трудової діяльності тощо, 
активізація опорних знань та вмінь учнів (тобто учень повинен 
усвідомити, що й для чого він робитиме на уроці); 
б) представлення теми та очікуваних навчальних результатів; 
в) презентація необхідної для учнів інформації; г) забезпечення 
виконання системи вправ і завдань, спрямованої на формування 
комунікативних умінь і навичок; д) рефлексія результатів 
(оцінювання результатів уроку, підбиття його підсумків), яка 
включає порівняння досягнутих результатів на уроці з 
очікуваними, їх аналіз і висновки, коригування набутих умінь і 
навичок, визначення нових тем (проблем) для їх розв’язання, 
складання плану подальшої роботи тощо. 

В особистісно орієнтованому навчанні важливу роль відіграє 
цілепокладання – визначення учнями й учителем цілей і завдань 
навчання на певних його етапах. «Цілепокладання проходить 
через весь процес освіти, виконуючи в ньому функції мотивації 
діяльності учнів, структурної стабілізації навчального процесу, 
діагностики результатів навчання» [1; 116]. Як наголошує А.Ху-
торськой, для розвитку таких здібностей учня, як цілепоклада-
ння, планування, самовизначення, рефлексія, самооцінка необ-
хідно використовувати можливості навчального курсу, тоді роз-
виток цих якостей буде відбуватися без додаткових затрат часу 
під час занять. Наприклад, на уроках із розвитку мовлення учням 
6 класу пропонуються такі завдання: скласти план спостережень 
за природою, пам’ятку «Як скласти доручення», підготувати 
повідомлення на лінгвістичну тему на основі порівняння в 
науковому стилі, поставити мету своєї роботи під час написання 
твору-оповідання на основі побаченого або твору-роздуму про 
вчинки людей на основі власних спостережень тощо. 

Відзначимо, що із цілепокладанням пов’язана інша важлива 
дія – рефлексія, яка передбачає усвідомлення учнем способів 
досягнення поставлених цілей. Крім того, що рефлексія виступає 
як підсумок дій, вона є й стартовою ланкою для нової освітньої 
діяльності та постановки нових цілей. 

Наголосимо, що нині особливо актуальним є питання техно-
логії навчання, яка включає систему методів, способів та прийо-
мів, що забезпечують оптимальну реалізацію навчального 
процесу. 

У методиці навчання рідної мови існують уже усталені та 
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апробовані класифікації методів навчання, які поділяються за 
рівнем пізнавальної активності учнів, за джерелами знань, за 
способом взаємодії вчителя й учнів на уроці. Так, О.М.Біляєв, 
М.І.Пентилюк, Т.К.Донченко та ін. виділяють такі методи, як: усна 
розповідь учителя, пояснення, бесіда вчителя з учнями, спосте-
реження учнів над мовою, робота з підручником, метод вправ. 

У «Методиці навчання української мови» (2006 р.), 
підготовленій авторським колективом (під заг. ред. проф. 
О.І.Потапенка), висвітлено спробу розширити й доповнити 
згадану вище класифікацію новими методами, які в сучасних 
умовах реформування мовної освіти виявилися ефективними. 
Серед них виділяють метод роботи з електронними носіями 
знань, Інтернетом; метод лінгвістичної інтуїції; 
лінгвістичного програмування та алгоритмізації; метод 
запобігання типовим недолікам учнів та ін. [5; 81]. 

Як засвідчує передовий досвід учителів, щоб забезпечити 
ефективність навчання мови й мовлення, необхідно керуватися 
основними правилами під час вибору методів і прийомів, а саме: 

1) спрямовувати свої зусилля на те, щоб кожна дитина була 
повноцінним, творчим суб’єктом діяльності, відчувала свою 
самодостатність і неповторність; 2) довіряти учням, стимулювати 
ініціативність, створювати «ситуацію успіху» для кожного 
школяра; 3) виконувати роль консультанта, порадника; 4) не 
навчати, а створювати ситуації; 5) сприяти усвідомленому 
засвоєнню навчального матеріалу, створювати умови для 
формування ціннісних орієнтацій дитини, забезпечувати вироб-
лення вмінь і навичок, необхідних для життєвого і професійного 
вибору; 6) дивувати учнів, адже ніщо так не стимулює роботу 
мозку, як цікаве, незвичайне; 7) мати на увазі: ніщо так не 
запам’ятовує учень, як помилку вчителя: слід помилятися 
(особливо під час вивчення складних тем) та ін. [6; 33].  

Однією із особливостей навчання рідної мови й зокрема 
уроків з розвитку мовлення є навчання на текстовій основі, тобто 
основним об’єктом вивчення на уроках рідної мови є текст як 
функціонально завершене мовне ціле, основне завдання якого 
визначається певною метою мовленнєвої діяльності. Робота з 
розвитку мовлення школярів забезпечує зв’язок мовної теорії із 
практичним її використанням під час опрацювання й самостій-
ного створення текстів різних типів, стилів і жанрів мовлення.  

Зауважимо, що текст характеризується передусім інформа-
тивністю, смисловою, структурно-граматичною, і функціонально-
стилістичною взаємопов’язаністю мовних одиниць, що його 
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утворюють. На уроках рідної мови, а особливо на спеціальних 
уроках із розвитку мовлення, проводиться аналіз текстів різних 
видів переказів і під час підготовки до творів. При цьому важливо 
враховувати такі основні етапи його аналізу, а саме: визначити 
тему та основну думку тексту; виділити абзаци або мікротеми 
(відрізки тексту, що мають структурну, змістову й тематичну 
завершеність), визначити стиль і тип мовлення, структурні 
елементи тексту (наявність зачину, основної частини й кінцівки), 
з’ясувати мовні засоби (лексичні, граматичні, стилістичні), засоби 
зв’язку речень у тексті, які вживаються для забезпечення його 
змістової цілісності (лексичні: повтор тих самих слів; займенники; 
спільнокореневі слова; синоніми; сполучники); граматичні 
(використання дієслів в одній і тій самій формі). 

Сучасна методика значну увагу приділяє когнітивним 
методам навчання мови й мовлення. Серед них ефективним є 
метод емпатії (вживання), тобто « впочуттєвування» людини в 
стан іншого об’єкта. Наприклад, як про це пише А.В.Хуторськой: 
«Уявіть собі, що ви та рослина, яка стоїть перед вами, ваша 
голова – це квітка, тулуб – стебло, руки – листя, ноги – коріння» 
[7;324]. Цей метод навчає розглядати об’єкти з різних точок зору, 
створювати олюднене його зображення, привчає підключати до 
пізнання не лише розум, а й почуття. 

Для ефективного використання на уроках розвитку мовлен-
ня можна запропонувати методи порівняння, зіставлення; еври-
стичних запитань, наприклад, коли слід дізнатися про будь-
який об’єкт, то необхідно поставити 7 найважливіших запитань, 
наприклад: Хто? Що? Навіщо? Де? Чим? Як? Коли?; метод при-
думування (спосіб створення невідомого раніше мислительного 
продукту, часто з поясненням його динаміки, трансформації, різ-
номанітних змін); метод «Якби...», який передбачає опис змін, 
що відбуваються у світі, країні, об’єкті за певних умов, динаміч-
них перетворень. За його допомогою розвивається творча уява, 
фантазія. Цьому також сприяє використання методу образного 
бачення (учні описують, на що схожі певні фігури, числа, знаки; 
уявляють картини Космосу, планети Земля та ін.) тощо. 

Для активного навчання школярів мовлення сучасними 
технологіями передбачено різноманітні форми навчальної 
діяльності. Так, на уроках розвитку мовлення в основній школі 
пропонуємо частіше застосовувати групову форму, яка значно 
розширює можливості співробітництва дітей, активізує й 
розвиває мовленнєві здібності, актуалізує потенційні можливості 
учнів, формує позитивне ставлення до навчання. Саме тому 
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елементи групової роботи повинні бути складовими 
компонентами сучасного уроку рідної мови. 

Для досягнення конкретного навчального результату на 
уроках із розвитку мовлення важливо ділити групи на підгрупи; 
змінювати склад групи для кожного уроку залежно від характеру 
навчальних завдань; кожна група має розв’язувати певну 
мовленнєву проблему, яка може бути однаковою, протилежною 
або взаємодоповнювальною; роботу слід проводити так, щоб 
можна було оцінити індивідуальний внесок кожного учня. 

Однією з форм активного навчання мовлення є рольова гра, 
яка потребує незначних затрат на її розроблення, і є досить 
ефективною для її впровадження на уроках мови й мовлення. 
Ураховуючи вікові особливості школярів, у процесі гри в дітей 
виробляється звичка зосереджуватися, самостійно мислити із 
приводу порушених проблем, розвивається увага, бажання 
висловитися тощо. 

Нині невід’ємною складовою навчання рідної мови є 
проектна діяльність школярів, за якої на різних етапах уроку й 
особливо на спеціальних уроках із розвитку мовлення 
результати цієї діяльності можуть бути представлені у вигляді 
замітки до газети, статті в публіцистичному стилі, ювілейного 
випуску лінгвістичної газети, шкільної радіопередачі про 
визначну подію з життя учнів, творчих людей регіону, виставки, 
конкурсів на кращий вірш, оповідання, есе тощо (варіанти 
використання проектної технології на уроках української мови і 
літератури представлені у статті Н.Подранецької) [8;42-49]. 
Ефективність результатів проектного навчання на уроках 
формування комунікативних умінь залежить від: урахування 
змісту навчального матеріалу; вікових особливостей школярів, 
їхнього мовленнєвого й загального розвитку; досвіду творчої 
діяльності, умінь і навичок самостійної пошукової роботи, 
духовно-ціннісних орієнтацій; специфіки й рівня складності теми, 
проблеми для проектної роботи; рівня методичної майстерності 
вчителя-словесника; визначення оптимального часу для 
виконання проекту; відповідності результатів пошукової роботи 
прогнозованому рівню навчально-пізнавальної діяльності; 
володіння вчителем способами діагностики результатів 
учнівських проектів тощо [ 9; 105]. 

Відомо, що мовлення завжди мотивоване. Сам по собі 
мотив у навчальному процесі не виникає, його потрібно 
створити, тобто виокреслити таку ситуацію спілкування, за якої в 
школярів виникне бажання й потреба щось сказати. Так, для 
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успішного навчання як монологічного, так і діалогічного 
мовлення школярів дуже важливо враховувати такий принцип, як 
ситуативність, за якого вивчення мови відбувається за 
допомогою мовленнєвої ситуації (ситуації спілкування).  

Серед особистісно орієнтованих мовленнєвих ситуацій ви-
діляють такі, що: стимулюють бажання висловитись; викликають 
уявлення про адресата мовлення; стимулюють процес творення 
монологу й діалогу за зразком; вимагають самостійного 
конструювання певних частин висловлювань; програмують 
побудову власних усних і письмових висловлювань різних типів, 
стилів і жанрів мовлення під час виконання колективних та 
індивідуальних завдань, а також під час роботи в парах і групах. 

Як показали спеціальні дослідження, використання 
ситуативних завдань на уроках рідної мови сприяють створенню 
сприятливого емоційного й психологічного настрою, атмосфери 
вільного спілкування та співробітництва вчителя й учнів.  

Однією з основних особливостей уроків із розвитку 
мовлення учнів основної школи є систематичне здійснення 
цілеспрямованої роботи з розвитку діалогічного мовлення на 
основі реалізації соціокультурної змістової лінії з урахуванням 
принципів наступності та перспективності, єдності національного 
та загальнолюдського, специфічних принципів навчання – наро-
дознавчого, мистецтвознавчого, екологічного, морально-етич-
ного тощо. Основні функції діалогічного мовлення реалізуються 
в процесі безпосереднього спілкування співрозмовників. 
Характерною рисою такого мовлення є спонтанність мовлення, 
через що воно не може бути спланованим. 

Відзначимо, що ефективне володіння діалогічним мовлен-
ням передбачає одночасно й сформованість умінь слухати-
розуміти та говорити.  

Серед підходів до навчання діалогічного мовлення виділя-
ють дедуктивний та індуктивний [10;10]. Як засвідчує шкільна 
практика, краще розпочинати роботу над складанням діалогів 
через аналіз усних і письмових діалогів-зразків різних типів 
(діалог- розпитування, діалог – прохання, діалог – домовленість, 
діалог – порада, діалог – обговорення тощо), з наступним 
переходом до створення власних діалогів. Також ефективним 
може виявитися індуктивний метод, коли створюються умови 
для засвоєння спочатку елементів діалогу (звертання до 
ровесників і старших, формули ввічливості, штампи, ситуативні 
неповні речення тощо), а потім самостійне ведення діалогу 
відповідно до ситуації спілкування чи серії малюнків. 
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Основним методом навчання діалогічного мовлення є метод 
вправ, які слід використовувати в певній системі. Здебільшого до 
цієї системи входять такі групи вправ: аналітичні, рецептивно-
репродуктивні, трансформативно-конструктивні, рецептивно-
продуктивні. Зауважимо, що здебільшого розпочинається 
навчання діалогічного мовлення за схемами: учитель-учень, 
учень-учитель, а найпродуктивною має бути схема учень-учень. 

Для здійснення цілеспрямованої, систематичної роботи з 
навчання діалогічного мовлення необхідно навчальний рік 
розбити на етапи, на кожному з яких повинні змінюватися 
комунікативні завдання відповідно до рівня підготовленості 
школярів, провести поетапне оцінювання навчальних досягнень 
учнів, щоб мати змогу в кінці року виставити підсумковий бал.  

Отже, урахування сучасних підходів до навчання рідної 
мови сприятиме підвищенню ефективності формування 
комунікативних умінь учнів основної школи, розвиткові їх як 
особистості, яка вільно володіє засобами української мови в 
будь-якій мовленнєвій ситуації.  
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УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ  
У СФЕРІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

У статті представлено конкретні приклади вживання типових 
формул українського мовленнєвого етикету з урахуванням 
тональності та ситуацій, за яких відбувається офіційно-ділове 
спілкування. Спираючись на авторитетні джерела, автор подає 
історичний коментар та етимологію окремих мовних явищ. 

Спілкування людей завжди відбувається в межах певної 
культури із використанням конкретної етнічної мови, 
неповторних мовних картин світу, а також законів спілкування, 
випрацюваних у межах цієї мови й культури. 

У зв’язку з розширенням сфери вживання української 
літературної мови, зокрема в галузі ділового спілкування, 
останнім часом виникає необхідність у засвоєнні діловими 
людьми етичних формул української мовленнєвої комунікації, 
що, як ми вважаємо, є досить актуальним на сучасному етапі 
становлення ділової людини нового типу. 

Знання національного мовленнєвого етикету, уміння 
користуватися ним у комунікативних актах є ознакою як мовної, 
так і загальної культури. Поняття мовленнєвого етикету 
передбачає наявність національно-специфічних правил 
мовленнєвої поведінки, які реалізуються в системі стійких 
формул і висловів, що рекомендуються для висловлення в 
різних ситуаціях спілкування. 

Знання правил мовленнєвого етикету виступає не тільки 
показником, як було вже сказано, зовнішньої культури людини, 
але й має безпосередній вплив на формування особистості, на 
виховання високої моралі, духовності [2, с. 99]. Засвоєння 
національного мовленнєвого етикету, уміння користуватися ним 
робить спілкування приємним і бажаним. Для ділової людини 
користуватися правилами мовленнєвого етикету відповідно до 
ситуації є конче необхідним. 

Мовний етикет українців постає із живої мовної практики 
українського народу. Він вироблявся впродовж тисячоліть і 
відбиває культурні традиції української нації, відповідає її 
духовним засадам. Звичайно, в основі національних традицій 
спілкування лежать загальнолюдські морально-етичні цінності – 
доброзичливість, повага, привітність, ґречність. Поборник 
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національного відродження, член «Руської трійці» 
Я.Головацький у статті «Слова вітання, благословенства, 
чемності й обичайності у русинів» засвідчує: «Його (народу) 
вітання, прощання, просьби, перепроси, понука, благословення 
дихають одним духом доброти, сердечні, ніжні, богобійні, а 
заодно чесні та гідні чоловіка [1, с. 22]». 

Для історичної довідки повідомимо, що термін етикет (у 
сучасному розумінні – встановлений порядок, сукупність правил, 
які регламентують зовнішню культуру людських відносин) виник 
у Франції в ХVІІІ столітті. На одному з вишуканих, величних 
прийомів у французького короля Людовіка ХІV гості одержали 
карточки (етикетки) з переліком правил поведінки. Але відповідні 
правила були відомі ще в стародавньому Єгипті. Тут ще в 2350 
р. до н.е. була записана своєрідна «Інструкція поведінки» [4, с.7]. 

В Україні, починаючи з 90-х років, у зв’язку з формуванням 
на пострадянському просторі ринкових відносин і появою класу 
багатих, відбувається деякий поворот до недалекого минулого й 
у сфері норм поведінки, відносин між людьми. Актуалізуються 
світські манери, тонкощі ведення бесіди, розміщення за столом. 

Справа, звичайно, не в поверненні до старого, призабутого. 
Етикет, звільнений від застарілих формальностей, не 

ускладнює, а спрощує й нормалізує повсякденне життя. Його 
правила ґрунтуються на таких моральних категоріях, як 
ввічливість, порядність, практичність. Знання правил етикету 
сприяє розвитку почуття такту, поваги до інших людей навіть в 
умовах протистояння і суперечки, нарешті, відкриває можливість 
зберегти власну гідність [4, с. 9]. 

Тепер визначимо, за скількома видами розрізняються стійкі 
мовні вислови українського мовленнєвого етикету з урахуванням 
змісту та ситуації спілкування. Їх налічується 15, а саме: 
звертання, вітання, знайомство, запрошення, прохання, 
вибачення, згода, незгода, скарга, втішання, комплімент, 
несхвалення, побажання, вдячність, прощання. 

Варто наголосити, що при відборі мовних формул у кожному 
виді мовленнєвого етикету слід враховувати тональність 
спілкування, тобто соціальну якість спілкування, яку можна 
визначити як ступінь дотримання етичних норм у процесі 
комунікації. У європейському культурному ареалі виділяються 5 
основних видів тональностей спілкування: висока, нейтральна, 
звичайна, фамільярна, вульгарна. 

Розглянемо детальніше, в яких же мовленнєвих ситуаціях 
доцільне використання кожного з видів тональності. Висока 



 
ООССВВІІТТАА  ВВППРРООДДООВВЖЖ  ЖЖИИТТТТЯЯ 

 

 
 

 
93 

тональність спілкування характерна для зустрічей на найвищому 
рівні – сфера суто формальних суспільних структур (урочисті 
збори, засідання, презентації, ювілейні заходи, прес-
конференції, брифінги тощо); нейтральна тональність панує у 
сфері офіційних установ під час спілкування з колегами, 
співробітниками; звичайна тональність реалізується у сфері 
побуту (магазин, майстерня, пошта, транспорт тощо); 
фамільярна – у сім’ї, у дружньому товаристві; вульгарна – у 
соціально неконтрольованих ситуаціях і перебуває за межею 
літературної мови. 

Які ж цих тональностей переважають у діловому 
спілкуванні? Ділове спілкування пов’язане з вибором етикетних 
формул двох видів тональностей спілкування – високої та 
нейтральної. 

Крім того, вибір словесної формули ще залежить від 
важливих чинників. Тому кожному необхідно враховувати їх у 
момент конкретної ситуації спілкування: вік, стать, соціальний 
статус адресата; особисті якості співрозмовників; комунікативні 
умови (місце, час, тривалість спілкування); характер взаємин між 
співрозмовниками та ін. 

То ж зупинимося на тих видах мовленнєвого етикету, що в 
офіційному спілкуванні мають особливе значення й 
представляють категорію ввічливості. 

Отже, найяскравіший і часто вживаний вид мовленнєвого 
етикету – звертання. Суть його полягає в тому, щоб назвати 
співрозмовника з метою привернути його увагу, звернутися з 
проханням чи пропозицією. 

При цьому наголошуємо, що система етикетних звертань 
української мови зазнала у своєму історичному розвитку 
найбільше змін. Це пояснюється особливою залежністю від 
соціальної організації суспільства. Сьогодні реєстр слів-звертань 
офіційного вжитку складають: пане (пані, панове), добродію 
(добродійко, добродії), друзі, товариство, колеги, громадо, 
громадянине (громадянко, громадяни), товаришу (товаришко, 
товариші), які супроводжують етикетні означення: 
вельмишановний, вельмиповажний, глибокоповажний, 
високодостойний, шановний, дорогий, напр.: високоповажний 
пане Президенте, вельмишановні пані та панове, дорогі друзі, 
глибокоповажна святочна громадо, шановні колеги. 

Вибір звертання значною мірою залежить від тональності 
спілкування. Офіційна величальна функція закріпилася сьогодні 
за звертанням пане (пані, панове). В офіційному, здебільшого 
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усному, спілкуванні послуговуються цим звертанням у поєднанні 
з прізвищем або назвою особи за фахом чи родом діяльності, 
напр.: пане Ткачук, пане професоре, пане ректоре. Це 
шанобливо-ввічливе звертання поширилося в українській мові 
під впливом польської, в якій воно має нейтральне значення. Як 
офіційне це звертання до високопоставлених привілейованих 
верств суспільства «Словник староукраїнської мови ХІV-ХV ст.» 
фіксує з ХІV ст. Пізніше воно узвичаїлося як ввічлива форма 
звертання до людей незалежно від їх соціального становища в 
інтелігентному, а потім селянському середовищі. Вживалося 
самостійно або в поєднанні з іменем, напр.: Пані! Пані Інно! До 
речі, у Галичині було поширене звертання пане добродію, пане 
товаришу. У свідомості попередніх поколінь слово пан мало 
негативну конотацію, пов’язувалося з гнобителями народних 
мас. Насправді слово пан у грецькій міфології означає 
«покровитель усієї природи; господар». Відомий словник 
Фасмера пропонує ще одну версію походження цього слова (від 
слова гпан – «захисник»). Тому вживання в народних 
українських піснях, колядках звертання пане господарю є 
засобом вираження шанобливого ставлення до господаря дому. 
Прикро, якщо хтось зауважує на таке звертання: «У нас панів 
нема!» Так це ж погано, що таки вдалося за сотні років неволі 
вичавити з нас господаря, пана свого життя, свого слова і діла! 
Варто реанімувати і повернути до українського мовленнєвого 
етикету цю формулу звертання до високоповажних осіб під час 
офіційних зустрічей. 

Звертання добродію (добродійко, добродії) вважають 
давньою почесною назвою осіб, що роблять добро. Як етикетне 
звертання фіксує «Історичний словник української мови» 
Є.Тимченка з ХVІІ ст. Поширене здебільшого було на сході 
України. Вживалось у сполученні з етикетними означеннями 
вельмишановний, вельмиповажний та з прізвищем, ім’ям, іменем 
по батькові напр.: вельшановний добродію Олексію Петровичу. 
У традиційному значенні варто вживати це звертання й сьогодні 
в різних сферах суспільного життя, зокрема, діловій. 

Звертання товаришу з’явилося в українській мові наприкінці 
XIX – початку XX ст. і використовувалося в інтелігентському 
середовищі в значеннях: «1. Людина, зв’язана з ким-небудь 
дружбою. 2. Людина, ідейно зв’язана з іншими людьми». За 
радянського часу це слово витіснило всі інші звертання, 
ідеологізувалося і функціонувало для називання соратника по 
партії. 
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Дискусія про те, щоб замінити звертання товаришу 
лейтенанте (полковнику) на традиційне для українського 
війська звертання пане тільки починається. Більш поширеним є 
звертання Товариство! до групи людей, які пов’язані певною 
спільністю (інтересами, становищем у суспільстві тощо). 

Звертання громадянине (громадянко, громадяни) 
обмежується правовою, юридичною сферою й підкреслює 
рівність усіх членів суспільства перед законом як осіб, що 
користуються громадянськими правами й мають певні обов’язки. 

Однією з форм звертання до незнайомих людей, яким 
наперед виказуємо «кредит довіри», є слово друзі. Це звертання 
набуло особливого звучання через часте використання його 
Президентом Віктором Ющенком під час виборів Президента та 
в період Помаранчевої революції в Україні. 

У розмові з колегами, звертаючись до керівника установи, 
організації, узвичаєною є форма звертання на ім’я та по батькові 
напр.: Вікторе Андрійовичу, Іване Степановичу, Юліє 
Володимирівно. У Київській Русі ім’я по батькові виконувало 
функцію прізвища, наприклад, Анна Ярославна. І тільки тоді, 
коли узвичаїлося прізвисько, будова найменувань стала 
двокомпонентною, наприклад, Ярослав (Володимирович) 
Мудрий. Отже, відмовлятися від власне українських звертань на 
ім’я та по батькові, очевидно, не варто. Однак треба наголосити 
на тому, що якось фамільярно, не по-українському звучить 
звертання тільки по батькові: Олександрівно! Миколайовичу! 
Заслуговує на увагу й вибір звертання до великої кількості 
слухачів на різноманітних зібраннях: зборах, засіданнях, 
конференціях тощо. Кожне звертання враховує своєрідність 
аудиторії, прагнення і можливість доповідача наблизитись до 
слухачів, напр.: Вельмишановний пане ректоре! 
Високоповажний пане голово! Дорогі друзі! Шановні колеги! 
Вельмишановні пані та панове! 

Вітання виконує важливу функцію в комунікативному акті – 
з нього починається спілкування, а часто ним же й обмежується 
як етикетним ритуалом. Цим пояснюється спеціалізований 
характер і певний автоматизм вітальних висловів. 

Перше враження про людину складається від того, 
наскільки щиро й привітно вона вітається. У вмінні вибрати 
доречну форму вітання виявляється загальна й мовна культура 
людини. Вибір залежить від того, в якому оточенні перебуває 
людина, від віку співрозмовника чи співрозмовників, від 
характеру стосунків між людьми, що вітаються чи прощаються, 
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від того, де й коли це відбувається тощо [7, с. 47-48]. 
Набір українських народних вітань надзвичайно 

різноманітний і поліфункціональний, напр.: Доброго ранку! 
Добрий день! Добрий вечір! Здрастуйте! Привіт! Дай, Боже! 
Існує ряд сакральних вітань, напр.: Христос воскрес! Христос 
рождається! 

Формул вітання в українській діловій мові порівняно 
небагато, але завжди можна знайти потрібний вислів, виходячи з 
конкретної ситуації, щоб висловити пошану до особи, напр.: 

Добрий день! – найпоширеніше вітання, яке фіксують 
пам’ятки з ХVІ ст. Прикметник добрий вживається як синонім до 
слів приємний, сприятливий, а значення цілого вислову – 
«побажання приємного дня, удачі протягом дня». 
Використовується у високій та нейтральній тональностях. 
Вітання Доброго дня! Добридень! обмежуються фамільярною 
тональністю. Залежно від часу дня для привітання з колегами по 
роботі використовують також вітання Доброго ранку! Добрий 
вечір!  

Прощання – це слова й вислови, які говорять, коли 
розлучаються. Мовленнєва частина прохання простіша, ніж 
вітання. Переважно це співвідносні формули, що мають інколи 
антонімічний характер, напр.: До побачення! Прощай! Будь 
здоров! або функціонують як самостійні вислови чи як репліки-
відповіді на власне прощальні слова, напр.: На все добре! 
Бувайте здорові! Щасливо! 

Вибір етикетних висловів прощання залежить від часу, на 
який розлучаються особи, тональності спілкування. 

Діловий, або службовий, мовленнєвий етикет допускає 
формули прощання, які лімітовані високою тональністю і є 
закритими для варіантності, наприклад: 

До побачення! – вислів стилістично нейтральний, найбільш 
уживаний у високій тональності. За походженням його вважають 
калькою з російської мови До свидания! Разом із висловами На 
все добре! До нових зустрічей! обслуговує також ситуацію 
розлуки в межах нейтральної тональності. 

Прощайте! – це прощальний вислів, пов’язаний з ритуалом 
просити пробачення перед розлукою за можливі провини. 

Подяка означає висловити вдячність, бути вдячним за 
щось. У висловах подяки виразніше виявляється функція 
ввічливості, тому їх використання належить до обов’язкових 
етикетних настанов. Часом вислови подяки вживають як знак 
ввічливої згоди або відмови на будь-яку пропозицію. 
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Вибір репліки-відповіді на подяку залежить від того, за що 
дякують. Наприклад, за їстівне кажуть На здоров’я!; за річ, одяг – 
Носи на здоров’я! і т. ін. Універсальна, найбільш поширена 
відповідь на подяку це Прошу! Будь ласка! 

Вибираючи формули подяки, треба враховувати значущість 
послуги, ситуацію. За незначну послугу можна сказати Дякую! 
Спасибі! Уважають, що вислів Дякую! запозичено в українську 
мову з німецької через посередництво польської [5, с. 153]. А 
вислів Спасибі! є східнослов’янським явищем, яке виникло після 
прийняття християнства. Первинно це двослівна мовна формула 
вдячності Съпаси, Богъ! з вихідним значенням побажання 
спасіння Богом того, кому дякували. Цікаво, що в 
західнослов’янському аналогічному побажанні закладена ідея 
«Хай Бог заплатить тому, кому дякували» (порівняймо в 
польській мові  o    p    [8, с. 256-257]. 

Посилюють вдячність слова щиро, сердечно, уклінно, дуже, 
глибоко, вельми, напр.: Дуже вдячний за Вашу турботу! Щиро 
Вам дякую!  

В офіційних ситуаціях слова подяки часто вживаються зі 
словами дозвольте, складаю (складаємо), напр.: Дозвольте 
висловити Вам подяку! Прийміть мою найщирішу вдячність! 
Складаю щиру подяку! 

Етикетні вислови подяки обмежено вживають у науковому 
мовленні в ситуаціях усного спілкування – після закінчення 
наукової доповіді чи лекції, практичного чи семінарського 
заняття, при захисті курсових, магістерських робіт чи дисертацій. 
Висловлюють вдячність за активну співпрацю, допомогу, корисні 
поради, напр.: Дякую за співпрацю! Дякую за увагу! Дякую за 
запитання! Дякую опонентові за слушні зауваження! Дякую 
керівникові за допомогу та слушні поради! 

Вибачення означає усвідомлення своєї провини й 
намагання її спокутувати за допомогою спеціальних висловів. 
Воно завжди супроводжується проханням вибачити, тобто 
виявити поблажливість, простити провину. 

У ситуації невеликої провини використовують у високій 
тональності конструкцію Прошу вибачення (пробачення, 
вибачити, пробачити) за... Підкреслено ввічливим висловом є 
Вибачте ласкаво за... 

У нейтральній тональності вживаються вислови: 
Вибачте – нейтральний вислів, який, вважають дослідники, 

запозичений з польської мови, де він означав «роздивлятися, 
побачити, розпізнати [5, с. 369]». Вислів Вибачаюсь! за формою 
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не відповідає змістові вибачення – дія скерована на самого 
мовця. Дієслово вибачатися позначає дію, яка не може бути 
спрямована на предмет, є неперехідним і функціонує в 
українській мові в значенні «Просити вибачення, усвідомлюючи 
свою провину». 

Пробачте! – поширилося під впливом слова польської мови 
pr         «недобачити, пропустити», однак розвинуло нове 
лексичне значення. Уживають в українській мові як вибачення, 
вияв перепрошення з ХVІІ ст. 

Прохання – спонукальна мовленнєва дія у ввічливій формі 
з метою чогось домогтися від адресата. Мовні засоби прохання 
можуть використовуватися як вислови привернення уваги, напр.: 
Будьте ласкаві! Будь ласка! Ласкаво прошу!; формулами 
позитивних реплік-відповідей на прохання є, напр.: Прошу! Будь 
ласка! 

Вживаючи стрижневе слово ласка, ми виявляємо 
привітність, доброзичливість. 

Серед форм висловлення прохання в ситуаціях ділового 
спілкування використовують формули: 

Будь ласка! – функціонує в українській мові з ХVІ ст. для 
вираження прохання, запрошення, вибачення. У ситуації 
чемного звертання до незнайомих старших за віком осіб 
уживають вислови Будьте (такі) ласкаві! Якщо Ваша ласка! З 
Вашої ласки! у межах високої, нейтральної та фамільярної 
тональностей. 

Прошу – форма, яка, вживаючись із різною інтонацією, може 
обслуговувати кілька етикетних позицій: 1) Прошу  – прохання; 
2) Про шу – дозвіл; 3) Про шу  – спонукання до повторення 
сказаного при недочуванні. На думку Ю.Шевельова, другий і 
третій варіанти ілюструють галицький внесок у збагачення 
української мови та етикетних мовних засобів.  

Поширеними в діловій сфері є ситуації, які передбачають 
оцінку діяльності людини, висловлених думок тощо. Їх мовне 
забезпечення пов’язане з умінням вибрати та застосувати 
узвичаєні стандартні формули для вираження компліменту чи 
згоди. 

Комплімент (франц. compliment – вітання) – слова, які 
містять невелике перебільшення позитивних якостей людини 
(розумово-вольових, морально-етичних), а також стосуються 
зовнішнього вигляду тощо. 

Особливість компліменту як елемента мовленнєвого 
етикету – викликати симпатію співрозмовника, піднести йому 
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настрій, зробити приємність. Він допомагає людям спілкуватися, 
жити разом, працювати. «Коли людину підтримати, похвалити, 
підкреслити щось хороше в ній, – зазначає дослідниця А.Коваль, 
– вона почуває себе впевненіше, намагається дорівнювати 
уявленню, яке про неї склалося. Особливо це потрібно молодій 
людині, яка не завжди буває впевненою в собі, потребує 
підтвердження своїх позитивних рис і починань [6, с. 86]». 

Вибір компліменту залежить від статі (здебільшого 
компліменти говорять жінкам), соціального становища адресата, 
характеру взаємин чи ступеня близькості (неввічливо, 
наприклад, казати компліменти малознайомим чи незнайомим 
людям), від ситуації спілкування й попереднього змісту розмови. 

Словесна люб’язність є одним із психологічних прийомів 
досягнення прихильності підлеглих, з одного боку, та керівника, з 
іншого. Наприклад, керівник може адресувати комплімент 
співробітникові під час роботи: Мені приємно з Вами працювати! 
Ви чудовий фахівець! Вдалий комплімент завжди спонукає до 
зворотної люб’язності, напр.: Я щасливий працювати під Вашим 
керівництвом! 

Відповідями на комплімент можуть бути вислови: Дякую! 
Дякую, але Ви перебільшуєте! Я радий (рада) це чути. Мені 
приємно це чути. 

Сроєрідним виявом наукового компліменту є стереотипні 
конструкції, які використовують у текстах рецензій для 
підкреслення актуальності конкретної праці, напр.: ...є першою 
спробою ґрунтовного дослідження; нова довгоочікувана 
оригінальна праця. 

Комплімент повинен констатувати, стверджувати наявність 
характеристики, а не містити рекомендації щодо її покращення. 
Краще сказати людині добрі слова з авансом, ніж моралізувати. 
Уміння радіти чужим успіхам – це мірило шляхетності, доброго 
тону. 

Згода – це позитивна відповідь на прохання, наказ, 
погодження з думкою, твердженням співрозмовника. Виражають 
переважно фразами: Так! Звичайно! Безперечно! Добре! Будь 
ласка! Погоджуюсь! 

Репліка адресата на прохання щось зробити, яка має 
відтінок небажання, відмови чи сумніву, містить слова 
доведеться (погодитись); очевидно (це саме так); 
правдоподібно (що воно так і є); не можна заперечувати, але... 
та ін. 

У системі наукового етикету єдність поглядів, наприклад, 



 
ООССВВІІТТАА  ВВППРРООДДООВВЖЖ  ЖЖИИТТТТЯЯ 

 

 
 

 
100 

рецензента (опонента) й автора, виявляється через оцінку 
конкретних положень рецензованої праці, напр..: Ми цілком 
погоджуємося з думкою автора; Як справедливо зазначає 
автор... тощо. 

У разі незгоди етикет наукового спілкування передбачає 
виклад інформації в пом’якшеній формі. Доречно 
використовувати форми умовного способу дієслів, напр.: 
доцільно було б; хотілося б; або вставні слова, напр.: мабуть, 
напевно, можливо, очевидно, на мою думку. Такі конструкції, 
звичайно, не використовують, якщо йдеться про принципові 
розбіжності з положеннями, які висуває автор. Однак і в цьому 
випадку науковий такт вимагає висловлювати незгоду без зайвої 
категоричності. Хоча треба дбати, щоб надмірна «дозованість» 
наукової критики не перетворювала її на «стильову барву», що 
підмінює виважене, об’єктивне й вичерпне осмислення наукового 
доробку [3, с. 436]. 

Досконале спілкування спроможне стати ключем до успіху в 
суспільстві та на етапах досягнення професійної кар’єри, тоді як 
неправильність його є причиною багатьох конфліктів між 
людьми. Подолати перепони на шляху до взаєморозуміння та 
визнання допомагає ретельне дотримання правил мовленнєвого 
етикету. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ 
У РОБОТІ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ 

У статі обґрунтовано важливість запровадження методу 
проектів у роботу класних керівників. Подано результати такої 
роботи. 

Зміни в соціальному середовищі та їх вплив на дітей є 
такими масштабними та глибинними, що потреба вибору нових 
орієнтирів у вихованні мислиться не інакше як нагальна. То ж 
прийшов час метод проектів увести й у виховну роботу 
навчального закладу, зокрема в роботу класних керівників. 

Метод проектів орієнтований на творчу самореалізацію 
особистості, що розвивається, як зазначив Т. Рихлик, «дає змогу 
здобути необхідні для життя знання не в дискретному, а в 
синтезованому вигляді, що дуже важливо для адаптації молодої 
людини до оточення, яке постійно змінюється» [3, с. 11]. То ж 
співпраця класного керівника, учнів і батьків у проектуванні 
виховної роботи в класі має на меті сприяти розвиткові таких 
умінь як ініціатива, співробітництво, навички роботи в колективі, 
бачення проблем і прийняття рішень, одержання й використання 
інформації, самостійне навчання, планування, розвиток 
комунікативних навичок. Таким чином, класний педагогічний 
проект – це спільна навчально-пізнавальна діяльність, що має 
загальну мету й узгоджені способи діяльності, спрямовані на 
досягнення результату.  

У чому відмінність проекту від планування? Проект завжди 
містить у собі задум (проблему, яка потребує вирішення), засоби 
реалізації задуму (вирішення проблеми), результати, одержані 
внаслідок здійснення задуму. І саме непередбачуваність 
результату робить людину творцем, активує її діяльність. 

Метод проектів був відомий ще в 20-ті роки ХХ сторіччя й 
пов'язаний з іменами англійських педагогів Джона Дьюї й 
Вільяма Кільпатрика. Велику увагу його впровадження приділяв 
видатний український педагог Григорій Ващенко. Вагомий внесок 
у теоретико-методологічну розробку методу проектів зробили 
російські вчені В. Шульгін, Б. Ігнатов, Є. Кагаров. Теоретичне 
обґрунтування цього методу викладено в працях Т. Селевко, 
Е. Полат, О. Пєхоти, В. Логвіна. Використанням методу проектів 
у навчанні молодших школярів займається Н. Котелянц, 
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розробкою технологій навчання педагогічному проектуванню – 
Т. Лебедева, соціальним проектуванням у виховній роботі – 
О. Прутченко. 

Проектування – це ідеальна побудова практичного втілення 
того, що можливо, або того, що повинно бути. 

У Нововознесенській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів 
Високопільського району, проектуючи виховну роботу в класі, 
класні керівники діють у рамках проекту виховної системи школи 
«Школа – наш дім» [4], метою якого є створення гуманістичної 
виховної системи й формування національної самосвідомості 
через ідентифікацію учня зі своєю школою; інтеграція виховних 
діянь, творчості й наукового пошуку; створення діючої системи 
учнівського самоврядування «Школа – наш дім». 

З цього випливають такі завдання: створити умови для 
реалізації творчого потенціалу особистості; формувати освічену, 
творчу особистість, здатну до самореалізації, самовдоско-
налення, самовизначення; виховувати свідомого громадянина 
України, який поважає родину, історичне минуле свого народу, 
толерантно ставиться до культурних і національних здобутків 
інших народів; дотримується етичних норм поведінки. 

Реалізація проекту передбачає: 
1. Вивчення досвіду роботи вітчизняних закладів освіти із 

проблеми. 
2. Конкурсний відбір учнів на підставі діагностики їхніх 

комунікативних і організаторських здібностей із метою їх 
залучення до роботи в організації центрів розвитку. 

3. Для активізації роботи лідерів, керуючих центрами 
розвитку проведення навчальних семінарів за темою «Розвиток 
здібностей учнів-лідерів уміти ефективно взаємодіяти з 
оточуючими їх людьми». 

4. Проведення спільних для вчителів та учнів навчальних 
занять із питань планування й організації роботи центрів 
розвитку. 

5. Реалізація педагогічних проектів класних керівників; 
6. Організація щорічних виставок «Все творчо, інакше 

навіщо?». 
7. Підготовка рукопису й видання збірки «Рідна школа 

моя». 
8. Видання шкільної газети «Школа – наш дім» (двічі на рік). 
Спираючись на досвід проектної роботи в Шепетівському 

пансіоні (Хмельницька область) [4], класними керівниками 
розроблено парні й індивідуальні класні педагогічні проекти: 
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«Єдність школи й родини» (клас-родина, 1 клас), «Світ у мені і я 
у світі» (2 – 4 класи), «Щоб душа не була пустою» (5, 6 класи), «У 
світі прекрасного» (7, 8 класи), «Моральність формується в 
діяльності» (9 клас), «Я – громадянин своєї держави» (10 клас), 
«Я – випускник» (11 клас), які спрямовані на формування 
національної свідомості учнів через ідентифікацію учня зі своєю 
школою.  

Цьому передувала методична робота: семінар-тренінг 
«Впровадження методу проектів у виховну роботу», засідання 
методичного об'єднання класних керівників «Використання 
методу проектів в організації виховної діяльності», педагогічна 
рада з виховної роботи «Школа й сім'я: консолідація зусиль», 
семінар-круглий стіл «Застосування проектної технології у 
виховній роботі класних керівників», згідно з обласною науково-
методичною проблемою «Психолого-педагогічне проектування 
адаптивної педагогічної системи».  

Зрозуміло, що проекти, які здійснюються в школі, можуть 
бути різними за обсягом і складністю. Та потрібно пам'ятати, що 
проектування виховного процесу неможливе без опори на 
педагогічний, учнівський та батьківський колектив, адже 
виховання учнів у школі й сім'ї – це єдиний нерозривний процес. 

Протягом 2005–2006 навчального року в нашій школі було 
реалізовано проект «Я – випускник» класного керівника 11 класу 
Стрільця Сергія Григоровича, метою якого було сприяння 
допрофесійній підготовці учнів до виконання необхідних 
професійних, соціальних і гендерних ролей у суспільстві, 
розвиток ділових якостей, упевненості у собі й лідерства. 

Зустрічі з діловими людьми, цикл виховних годин «Азбука 
ділової людини», велика профорієнтаційна робота, психологічні 
дослідження виявили, що в наших випускників є організаторські 
здібності із задатками лідера (70%). Анкетування серед учнів 
«Ким би ви хотіли стати?», а серед батьків «Ким ви бачите свою 
дитину в майбутньому?» показало, що і учні, і батьки віддають 
перевагу професіям, де потрібні ділові якості майбутніх 
випускників: вчитель, юрист, оператор комп'ютерного набору, 
бухгалтер, перукар (типу «людина – людина», «людина – 
знакова система»). Учні зрозуміли, що працюючи над 
створенням свого образу, слід пам'ятати не лише про зовнішній 
вигляд, а про культуру мовлення, манери та інше. 

Була обрана цікава форма презентації проекту – родинне 
свято «Вернісаж особистостей». Саме тут можна було побачити, 
чого досягнено, саме тут завершувалась співпраця батьків, 
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учителів, учнів. Свою особистість випускники розкривали в залі 
«Романтики і поезії», залі «Театрального мистецтва», залі 
«Гармонії і фізкультури», залі «Національної культури». 

Підсумовуючи зроблену роботу, учні на символічне Дерево 
Життя прикріпили свої девізи, написані на зелених листочках, а 
батьки зачитали їм духовний заповіт Матері Терези, лауреата 
Нобелівської премії світу, громадянки світу в найвищому 
розумінні цього слова, доповнивши гілки дерева висловами про 
життя [7, с. 225]. 

Спостерігаючи за активністю учнів протягом навчального 
року, ми зробили деякі висновки й на цьому святі нагородили 
школярів почесними стрічками: Лідер року – 2006, Пародист – 
2006, Романтик – 2006, Золотий голос – 2006, Поетична душа – 
2006 і т.д. 

Педагогічне проектування є одним із вагомих ресурсів 
управління, і знаходить своє продовження в реалізації ІV аспекту 
науково-методичної проблеми області «Реалізація ресурсного 
підходу в освітньому процесі як фактор самореалізації учня та 
вчителя». Саме проектування дозволяє сформувати особистість, 
здатну орієнтуватись в розмаїтті протиріч сучасного світу, 
визначити власний шлях самонавчання й самовизначення. 

Метод проектів дає можливість створювати середовище, 
яке спонукає дитину до підвищення своєї життєвої та 
професійної компетентності, до оволодіння моральними 
засадами успішної взаємодії з людьми, до особистісного 
зростання. Відтак, уся виховна робота з учнями має на меті 
створити таке освітнє середовище, яке допоможе їм у соціальній 
орієнтації й самореалізації в суспільстві. 
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УПРАВЛІННЯ ЗА ЦІЛЯМИ ЯК ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ МОТИВУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

У статті обґрунтовано мотивацію персоналу через постановку 
цілей, подано етапи процесу ефективного цілеутворення. 

Управління підприємством, організацією, установою 
потребує від керівника пильної уваги до такого елементу 
організації, як персонал. Це торкається не тільки промислових, 
виробничих та обслуговуючих підприємств, а також організацій, 
які надають послуги різного характеру. У тому числі й освітні 
послуги. Таким чином, питання управління персоналом 
характерні для всіх підприємств. Працівники, людський капітал є 
одним із найважливіших та змінних ресурсів організації. Країни з 
розвинутою економікою вже багато років приділяють увагу саме 
цьому аспекту управління організаціями, тому що без 
ефективної діяльності персоналу неможлива ефективна 
діяльність усього підприємства, організації, установи. Вітчизняні 
теоретики й практики менеджменту в останні роки звернули 
увагу на проблему управління персоналом, людськими 
ресурсами. Останнім часом з’явилося чимало розробок із 
приводу управління персоналом організацій, проте аспектам 
мотивації діяльності людських ресурсів не приділяється 
необхідної уваги.  

Що ж стосується питань мотивації персоналу освітніх 
установ, то тут відсутня зацікавленість як із боку керівництва 
цими установами, так і широкого наукового загалу. Діяльність 
викладачів та наукових співробітників у плані підготовки 
майбутніх спеціалістів для різних галузей господарства має 
велике значення, тому мотивування діяльності цих категорій 
персоналу відображається на бажанні та можливості ефективно 
працювати на досягнення цілі вищих навчальних закладів.  

Як уже було зазначено, освіта є специфічною галуззю, де 
діяльність працівників об’єднує в собі й педагогічну діяльність, і 
наукову. Педагогічна й наукова діяльність потребують великих 
капіталовкладень, віддача від них не буде швидкою, тобто 
необхідний час, щоб дані капіталовкладення повернулися. 
Питання фінансування освіти та капіталовкладень розглянуті в 
працях О.А.Грішнової, О.В.Яришко [3, 12]. 

                                                      
*
 © Задворна О.В. 



 
ООССВВІІТТАА  ВВППРРООДДООВВЖЖ  ЖЖИИТТТТЯЯ 

 

 
 

 
106 

Тому мотивування працівників, а саме викладачів вищих 
навчальних закладів має свої специфічні особливості. З одного 
боку, стимулювання матеріальними стимулами стоїть на 
першому місці в мотивації педагогів вищих навчальних закладів, 
з іншого боку, педагогічна діяльність є однією з 
найальтруїстичніших видів діяльності в сучасному суспільстві, 
тому, мабуть, концентрувати увагу керівництва на елементах 
матеріального заохочення не варто. Необхідно знаходити 
нематеріальні стимули ефективної діяльності праці викладача та 
наукового співробітника.  

Одним із таких аспектів мотивації може стати управління за 
результатами, чи як його ще називають управління за цілями. 
Основними розробниками управління за цілями можна вважати 
теоретиків та практиків управління скандинавського походження. 
Одними з основних розробників ідей управління за результатами 
є П. Драккер, Й. Нісенен, Т. Санталайнен і др. [4,7,9]. 

Мета – це усвідомлений, запланований результат роботи, 
якого бажано досягти. Але одного бажання мало. Треба, щоб 
наукові працівники, викладачі також хотіли реалізувати на 
практиці цю мету. Щоб мотивувати за допомогою постановки 
цілі, важливо вивчити, яким чином працівник ставить перед 
собою мету своєї діяльності.  

Це може відбуватися двома шляхами: 

 ухваленням і утриманням мети, поставленої перед 
працівниками організацією, керівником, колегами; 

 самостійною постановкою мети [4]. 
Тому прийнято розділяти цілі на:  

 зовнішні, або об'єктивні (задані суспільством, 
організацією, оточуючими людьми, тобто не залежними від волі 
наукового працівника та викладача),  

 внутрішні, або суб'єктивні (самостійно поставлені 
людиною) [9]. 

Відносно об'єктивної мети виділяються три категорії 
працівників: 

 ті, хто повністю приймає об'єктивну ціль; 

 ті, хто частково приймає об'єктивну ціль; 

 ті, хто практично не приймає об'єктивну ціль [1]. 
Аналогічно можна виділити дві групи співробітників за їх 

здібностям до самостійної постановки мети: 

 ті, хто має здібності до самостійної постановки мети; 

 практично нездібні до самостійної постановки цілі [1]. 
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Найчастіше суб’єктивна чи внутрішня мета є результатом 
декількох внутрішніх мотивів. Співвідношення мотивів та цілей 
полягає в тому, що мотив найчастіше виступає як причина 
постановки цілі. Самостійна постановка цілі працівником 
спонукає його працювати над досягненням мети наполегливіше 
та значно довше, докладаючи значно більш зусиль. Більш 
конкретна мета сильніше спонукає працівника до виконання 
роботи. Загальні цілі мають характер декларацій, лозунгів і тим 
самим не мотивують викладачів до ефективної роботи. Таким 
чином, можна сказати, що конкретизація цілей призводить до 
мотивування, а такі заклики як підвищити успішність студентів, 
посилити гуманістичну спрямованість навчання тощо просто не в 
змозі мотивувати викладача та наукового співробітника до 
підвищення ефективності діяльності. Для конкретизації 
загальних цілей необхідно використовувати проміжні цілі, 
визначення строків та засобів досягнення цих цілей [9].  

Чим загальніша мета тим необхідніше в ній виявити етапи 
та проміжні цілі, від цього легше буде працювати викладачеві. 
Завершення етапу діяльності, тобто досягнення проміжної цілі 
призводить до ситуації успіху. Наявність позитивних емоцій у 
працівника призводить до виникнення бажання досягти загальної 
мети, що таким чином мотивує його до праці.  

Зовнішня мета навіть якщо вона декларується в 
нормативних актах або заявляється найвищими посадовцями, 
не завжди автоматично стає ціллю діяльності співробітників, які 
знаходяться на найнижчих щаблях службової ієрархії. Реалії такі 
що педагогів, мотивованих усвідомленням високого суспільного 
значення своєї діяльності, почуттям обов'язку, відповідальності 
перед суспільством, колективом, стає все менше й менше. 
Звичайно, це погано, бо викладацька професія як ніяка інша, за 
виключенням хіба що професії лікаря, в основі своїй передбачає 
патерналістський і альтруїстський початок [7].  

Мета організації стає значущою для працівника в тому 
випадку, якщо вона сприяє задоволенню актуальних для нього 
потреб. Чим більша кількість потреб впливає на певну мету, тим 
сильніше вона спонукає працівників до діяльності. Далі керівнику 
варто задуматися над тим, за допомогою яких управлінських дій 
можливо підтримати прихильність викладачів до значущої для 
організації мети. Тому при постановці нової цілі дуже важливо 
продемонструвати очевидність її вигоди для викладача та 
наукового співробітника. Проте далеко не завжди навіть сам 
керівник вищого навчального закладу може оцінити таку вигоду. 
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У цьому випадку має сенс обдумати, наскільки нова мета сприяє 
полегшенню виконання викладачем своїх педагогічних та 
наукових обов’язків. 

Щоб зовнішня мета була прийнята працівником, необхідно 
залучити його до участі в її визначенні й в обговоренні умов 
досягнення. Це дозволяє перевести зовнішню по відношенню до 
людини мету у внутрішню, що сприяє підвищенню включеності 
співробітника в роботу.  

Процес ефективного цілеутворення може бути 
представлений у вигляді шести етапів: 

 чітко сформулювати кінцеву мету (що має вийти у 
результаті?); 

 зрозуміти значення цієї мети (для чого необхідно її 
досягнення, що воно дасть?); 

 визначити етапи досягнення (яка проміжна мета?); 

 визначити способи досягнення мети (що слід зробити для 
її досягнення на кожному етапі?); 

 оцінити можливі труднощі і виявити способи їх 
подолання; 

 визначити форми й методи проміжного й підсумкового 
контролю результатів (оцінити, наскільки успішно йде 
просування до мети) [1]. 

Мета діяльності, на відміну від мотивів, усвідомлюється 
працівниками, внаслідок чого формується чітке уявлення: 

 майбутнього результату діяльності й, перш за все, 
можливості або неможливості досягнення мети; 

 перспектив, які пов'язані з можливістю її досягнення; 

 побічних наслідків; 

 ієрархії цілей, інакше кажучи, того, які із цілей є найбільш 
важливими, першорядними, а які – другорядними; 

 ступені складності й засобів досягнення мети; 

 особливості зв'язку нової мети з попередньою діяльністю 
[9]. 

Коли викладач, працівник вищого навчального закладу знає, 
що саме може допомогти йому добитися бажаного, і досягнення 
мети розділяється на відносно нескладні етапи, то все це 
призводить до посилення інтересу до роботи, дає співробітнику 
надію на позитивний результат і сприяє формуванню 
прихильності до мети. Це особливо важливо в тих випадках, 
коли реальні проблеми, що виникли під час виконання 
конкретних дій, виявилися несподіваними. Тому доцільно 
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фіксувати навіть незначні позитивні зміни в роботі. Це посилює 
мотивацію до діяльності, сприяє закріпленню успіхів. Фіксацію 
проміжних результатів можна відзначати таким чином: напроти 
кожного пункту свого плану можна ставити певну кількість 
«хрестиків» і «нулів», які позначають ступінь досягнення 
потрібного результату чи навпаки його не досягнення. Таким 
чином, корегуючи проміжні результати, можна корегувати 
діяльність щодо досягнення кінцевого результату, мети.  

Зовнішня по відношенню до викладача мета повинна 
відповідати ряду вимог. У першу чергу, це реалістичність – 
висока ймовірність досягнення мети в конкретних умовах, що 
склалися (іноді ця характеристика носить назву «досяжність»).  

Здійснюючи постановку мети, керівник вимушений 
вирішувати наступну суперечність. З одного боку, він 
зацікавлений в оновленні, а значить, ускладненні мети, яка 
ставиться перед колективом і конкретними педагогами-
викладачами. Тільки таке відношення до цілі діяльності вищого 
начального закладу сприяє його розвитку. З іншого боку, він 
(керівник) не може не враховувати реальні обмеження, що 
характеризують роботу груп педагогів і окремих викладачів, які 
можуть не дозволити виконати намічену мету. До 
найпоширеніших обмежень такого роду слід віднести: 

 брак кадрів тих або інших фахівців, а отже, значне 
педагогічне навантаження працюючих викладачів; 

 наявність у викладачів-жінок значного об'єму 
позаслужбових обов'язків (виховання дітей, ведення домашнього 
господарства і т.п.); 

 роботу над рішенням інших не менше актуальних для 
навчального закладу й педагогів завдань; 

 обмеження за станом здоров'я. 
В ідеалі, реалістична мета – це компроміс між вимогами 

керівника вищим навчальним закладом та можливостями 
виконавців (викладачів, наукових співробітників).  

Складність мети визначається якістю роботи, яка необхідна 
для її досягнення. Не секрет, що люди протягом усієї історії 
людства прагнули зробити свою працю більш легкою. 

Ціль, яка ставиться перед педагогами, працівниками вищих 
навчальних закладів, повинна носити взаємо-підтримуючий 
характер. Реальність така, що вищій школі і її працівникам 
доводиться вирішувати сьогодні найрізноманітніші проблеми, що 
породжує необхідність постановки різнорідної мети.  

Мета повинна бути зрозумілою для тих, хто її повинен 
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реалізовувати. Керівнику необхідно показати викладачам зв'язок 
між новою метою й уже прийнятими ними й організацією. 

Успішне управління вимагає ставити таку мету, яка б була 
доступна контролю з боку керівника й самоконтролю з боку 
викладачів. Ця властивість цілі отримала в науці назву 
верифікованість. 

У практиці управління склалися правила, які дозволяють 
врахувати психологічні закономірності процесу цілеутворення: 

 необхідно чітко розводити мету й завдання діяльності. 
При формулюванні цілі не можна підміняти її більш певними й 
конкретними завданнями; 

 необхідно, щоб цілі являли собою розумний компроміс 
між цілями організації та особистості; 

 необхідно виявити умови, які впливають на досягнення 
цілі;  

 керівнику слід дотримуватися кількісних норм при фор-
мулюванні мети. Вони можуть бути двох видів: часові й об'ємні. 
Часові норми визначають оптимальний термін досягнення мети. 
Важливо також визначити й кількість цілей, над досягненням 
яких одночасно може працювати один викладач [7,9].  

Підбиваючи підсумки всього вищевказаного можна зробити 
наступні висновки. Мотивація персоналу через постановку цілей 
– це процес складний, тому що дуже складно спрогнозувати 
реакцію викладачів та наукових співробітників на різні моменти 
постановки цілей. Так різні групи працівників по-різному реагують 
на невизначеність у роботі, на не чітко поставлені керівництвом 
цілі та завдання. Ясність мети частіше за все важлива для 
старшого покоління викладачів, які більш орієнтовані на сталість 
програм роботи. Для викладачів та наукових співробітників, які 
орієнтовані на інновації «виклик», деяка невизначеність цілі 
може бути сильним мотиватором ефективної та успішної 
діяльності.  

Зі всього вказаного можна зробити висновок, що процес 
цілеутворення має значний мотиваційний потенціал. Проте його 
багатоаспектність визначає цілий ряд умов, без дотримання яких 
мотивація за цілями не дасть належного ефекту. 
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ІМІДЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ КУРСАНТА ВУЗА МВС УКРАЇНИ 

У статті подано відомості про іміджеві технології, важливість їх 
застосування під час роботи з курсантами вузів МВС України 

В непростий час розбудови на території України правової 
держави актуалізується проблема об’єднання зусиль міліції та 
громадськості, підвищення рівня довіри та поваги населення до 
органів внутрішніх справ, встановлення повноцінних 
партнерських відносин.  

Розуміння значущості цієї органічної взаємодії спонукало 
керівництво МВС України розробити змістовну та різнопланову 
Програму формування позивного іміджу міліції України, що була 
схвалена Колегією МВС України. Ця Програма передбачає 
конкретні напрямки, форми та методи роботи правоохоронців з 
громадськістю з метою оптимізації характеру довіри громадян до 
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ОВС [7]. Її автори акцентують увагу правоохоронних органів на 
необхідність «закріплення в свідомості громадян образу МВС 
України як основного гаранта стабільності та правопорядку в 
державі, захисника всіх її суб’єктів, охоронця законів і правил 
цього суспільства, …зміцнення довіри населення до ОВС, 
зростання …їх готовності до участі у вирішенні правоохоронних 
проблем, …витіснення із громадської думки негативних 
стереотипів щодо системи МВС України» [7]. 

В межах цього директивного документу керівництво 
визначає необхідним в першу чергу подолання стереотипу 
негативного сприйняття ОВС, який, на жаль, є сформованим та 
закріпленим в масової свідомості громадян нашої країни. 
Пропонується забезпечити важливий фактор: формування у 
курсантів відомчих вузів та практичний працівників ОВС почуття 
корпоративної єдності на підставі впровадження консолідуючої 
ідеології. На наш погляд є важливим те, що ці та інші положення 
Програми зобов’язують враховувати суть та значення об’єктивно 
існуючих психологічних закономірностей сприйняття однієї 
людини іншою. 

Так, проблемам формування у особистості певних 
психологічних установок присвячені праці Д.Узнадзе [8]. Суть та 
значення образу сприйняття та самосприйняття в процесі 
формування особистості та міжособистісної взаємодії вивчали 
Р.Бернс, К.Блага, М.Щебек, інші [2,3]. Проблеми зміцнення 
довіри, взаємоповаги, формування позитивних образів 
сприйняття активно розглядаються фахівцями в межах піблік-
рілейшинз [6]. В практику роботи органів місцевого 
самоврядування втілюються науково-обґрунтовані рекомендації 
щодо зміцнення соціальних зв’язків між їх представниками та 
широкими масами населення [5]. Проблема використання 
іміджевих технологій починає розглядатися представниками 
науково-педагогічної думки НВЗ МВС України [4].  

Однак при цьому цілісна педагогічно виправдана система 
формування іміджево привабливої особистості працівника ОВС 
ще не сформована. Саме це вимагає знаходження та 
використання в межах відомчих ВНЗ МВС України адекватних 
педагогічних технологій. За нашими дослідженнями, ці 
педагогічні технології повинні враховувати наступні фактори: а) 
специфіку діяльності органів внутрішніх справ, що пов’язана з 
необхідністю формування у курсантів ВНЗ МВС України 
професійно значущих моральних якостей, професійного образу 
самосприйняття, розвивати професійну самодовіру, самоповагу, 
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почуття корпоративної єдності, гідності, тощо; б) необхідність 
формування у вихованців відомчих вузів умінь користуватися 
елементами іміджевих технологій з метою цілеспрямованого 
створення у населення позитивного образу сприйняття себе як 
фахівця висококваліфікованого та привабливого; в) зручність та 
ефективність впливу іміджевих методів та прийомів на свідомість 
та підсвідомість громадян. 

За нашим переконанням, іміджеві технології необхідно 
спрямовувати на підкреслення позитивних ознак зовнішності 
правоохоронця, його привабливих ознак мімічної та 
пантомімічної виразності, на комунікативні уміння, інтонаційну 
виразність, загальну професійну самопрезентативність, інше. 
При цьому кожен курсант відомчого вузу повинен чітко 
враховувати суть та значення об’єктивно існуючої системи 
взаємопов’язаних образів сприйняття, що природно виникає і 
циркулює в процесі взаємодії усіх учасників правозахисного 
процесу. Ця система складається з образу професійного 
самосприйняття себе курсантом як рядового міліції; образу 
сприйняття результатів своєї правозахисної діяльності; образу 
сприйняття правоохоронця з боку пересічного громадянина, 
права якого встановлюються за допомогою органів внутрішніх 
справ; загального образу сприйняття міліції, що формується та 
закріплюється в загальній суспільній свідомості населення тощо. 

На наш погляд, особливо значущим у процесі педагогічної 
роботи є усвідомлення кожним курсантом наявності у нього 
резервних чинників позитивного впливу на співрозмовника, 
розуміння доцільності оволодіння елементами гнучких іміджевих 
технологій з метою підвищення рівня довіри до себе з боку 
громадян. Тому, у межах навчально-виховного процесу ВНЗ 
МВС України педагогічно доцільним є формування у курсантів 
позитивного образу професійного самосприйняття, підвищення 
рівня їх довіри перш за все до самого себе як до фахівця 
грамотного, відданого справі, мужнього, що базує свої дії лише 
на підставах Закону разом з іншими представниками ОВС. Згідно 
з певними психологічними закономірностям, це є необхідною 
підставою щодо формування у громадськості позитивної 
психологічної установки на професійні дії правоохоронців.  

Оскільки іміджеві технології в науці та практиці 
розглядаються як інструмент цілеспрямованого створення 
певного образу сприйняття, ми вважаємо доцільним 
використовувати їх у тісній та органічній єдності з технологією 
педагогічного проектування умов навчально-виховного процесу 
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[1]. Цей специфічний різновид педагогічної технологій нами 
визначається як іміджева технологія педагогічного проектування. 
В її межах нами обґрунтовується доцільність урахування 
наступних факторів:  

а) педагогічне проектування соціально доцільного «порт-
рету» сучасного працівника ОВС як фахівця високоосвіченого, 
відданого Батьківщині, народові України, який при виконанні 
службових обов’язків спирається на Закон, на особисті 
високоморальні якості; 

б) дотримання правил і порядку проектування педагогічного 
середовища, яке сприяє процесу поступової ідентифікації 
психологічного «я» курсанта з соціально-доцільними 
характеристиками ідеального «портрету» правоохоронця. 

Серед основних принципів іміджевої технології 
педагогічного проектування, що можуть бути використані в 
межах навчально-виховного процесу з метою формування 
соціально значущих професійних характеристик курсанта чи 
слухача, ми визначаємо наступні: 

- принцип пріоритетності Закону; 
- принцип гуманізму; 
- принцип комунікативної гнучкості та творчої ініціативи. 
Реалізацію цих педагогічних принципів доцільно 

здійснювати в межах навчально-виховного процесу за певними 
правилами: 

1. Пов’язувати усі педагогічні дії з реальними та 
актуальними потребами суспільства щодо підготовки 
міліцейських кадрів, а також з індивідуальними 
характеристиками курсантів.  

2. Моделювати принципово значущі виховні форми роботи, 
які передбачають стимулювання комунікативних здібностей 
курсантів, зокрема соціального сприйняття, емпатії, рефлексії, 
професійної самопрезентації, формування умінь вербального та 
невербального спілкування, а також елементів імпровізації, 
швидкого реагування майбутніх дипломованих правоохоронців 
на ситуацію, надбання стійких соціально значущих професійних 
ознак ідеального «портрету» працівника міліції, інше.  

3. Забезпечувати умови, що сприяють активізації 
навчально-пізнавальної діяльності курсантів як рядових міліції 
при вирішенні ними практичних завдань, вправ, розв’язуванні 
навчальних ситуацій. 

4. Розробляти плани виховної роботи, певних сценаріїв, що 
охоплюють різні форми організації виховної роботи з курсантами 
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та дозволяють гнучко використовувати різні методи та прийоми 
педагогічного впливу на їх емоційну сферу, почуття з метою 
психологічного пристосування до специфіки професійної 
діяльності.  

5. Використовувати можливість взаємодоповнення однієї 
форми виховної роботи іншою.  

Іміджева технологія педагогічного проектування повинна 
передбачати наступні етапи: 

І. Підготовчий етап роботи. 
1.1. Вибір у межах іміджевої технології форм педагогічного 

проектування, що сприяють ідентифікації почуттів курсантів і 
слухачів як особистостей з почуттями правоохоронця. Наслідком 
реалізації цього процесу є формування у майбутніх працівників 
ОВС реальних почуттів патріотизму, любові до Батьківщини, 
поваги до системи ОВС, гордощі за причетність до цієї 
державно-значущої структури, мужності, сміливості тощо.  

1.2. Теоретичне та методичне забезпечення умов реалізації 
об’єкта педагогічного проектування в межах іміджевої технології, 
що передбачає забезпечення факторів: науково-методичної 
бази, високоосвіченого професорсько-викладацького складу, 
матеріально-технічного обладнання тощо. 

1.3. Резервування просторово-часових параметрів процесу 
педагогічного проектування в межах навчання та виховання 
курсантів і слухачів. 

ІІ. Розробка педагогічного проекту в межах іміджевої 
технології. 

2.1. Вибір психологічного системооб’єднуючого фактору, 
яким можуть виступати загальновідомі позитивні психологічні 
установки: «Міліція – найближча до народу правоохоронна 
структура», «Міліціонер – активний учасник процесу відновлення 
історичної пам’яті народу», «Міліціонер – друг, порадник і 
помічник» тощо.  

2.2. Встановлення зв’язків між компонентами 
змодельованого педагогічного об’єкта, тобто між «портретом» 
ідеального правоохоронця та учасниками його реалізації в 
межах педагогічного процесу. 

2.3. Розробка сценарію педагогічної форми роботи з метою 
цілеспрямованого впливу на чуттєву сферу курсантів, наприклад 
зустрічі із провідним слідчим, КВК, спортивного змагання тощо. 

ІІІ. Перевірка якості педагогічного проекту. 
3.1. Моделювання процесу реалізації педагогічного проекту 

в уяві педагога. 
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3.2. Експертна оцінка проекту з боку керівної особи ВНЗ. 
3.3. Коректування проекту. 
3.4. Прийняття рішення щодо реалізації педагогічного 

проекту в межах навчально-виховного процесу відомчого вузу. 
IV. Реалізація змодельованого проекту в межах навчально-

виховного процесу. 
Підкреслюємо, що іміджева технологія педагогічного 

проектування повинна передбачати та забезпечувати наступне: 
а) активне формування у курсанта відомчого вузу позитивного 
образу професійного само сприйняття, самоповаги та 
самодовіри; б) оптимізацію комунікативних здібностей, зокрема 
емпатії; в) розвиток різних видів мислення, зокрема творчого, 
асоціативного, інтуїтивного тощо; г) швидкість емоційно-вольової 
реакції на події зовнішнього соціального середовища, що мають 
протиправні ознаки, запобігання негативних почуттів, 
конфліктності, психологічної напруги; д) поява та закріплення в 
міліціонера стійкої психологічної установки – довіри до своїх 
колег як до грамотних, кваліфікованих правоохоронців; 
є) формування гуманного і поважного ставлення до громадян 
тощо; ж) розвиток умінь індивідуальної іміджевої професійної 
самопрезентації тощо. 

Реалізація цих етапів у процесі підготовки професійних 
кадрів для ОВС дає позитивні результати, але, на наш погляд, 
ця технологія ще має значні резерви. Їх сутність полягає у 
творчому підході члені науково-педагогічного складу ВНЗ щодо 
використання різноманіття форм, методів, прийомів, засобів 
навчальної та виховної роботи. 

Так, з метою теоретичного засвоєння суті й значення іміджу 
як інструменту свідомого формування позитивного образу 
правоохоронця, розуміння його значущості для підвищення рівня 
довіри громадян у межах особистої професійної діяльності, 
зміцнення авторитету міліції курсанти та слухачі вивчають 
навчальні дисципліни «психологія», «професійна етика», «етика 
та естетика», «юридична психологія», «юридична деонтологія», 
«основи психолого-педагогічної підготовки», «професійна етика 
та культура поведінки працівника міліції», «управління органами 
внутрішніх справ» тощо, а також зміст директивних документів 
МВС України та держави, що стосуються роботи міліції..  

Блок фундаментальних та професійно-орієнтованих 
дисциплін надає можливість членам професорсько-
викладацького складу моделювати та пропонувати курсантам 
для вирішення проблемні ситуації, ділові, дидактичні та рольові 
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ігри, що імітують фрагменти реальних професійних дій при 
умовах порушення закону, знайомити курсантів з кримінальними 
ситуаціями, конфліктами тощо. Теоретичне розв’язування, 
обґрунтування та аналіз варіантів рішень цих творчих завдань у 
межах навчального процесу на основі пояснень, прикладів 
стимулює майбутніх дипломованих фахівців і слухачів не лише 
на всебічний аналіз цих ситуації, а на збагачення свого 
професійного досвіду, професійних почуттів, світогляду, інше. Це 
є, за нашим переконанням, є важливою психологічною підставою 
поступової психологічної професійної ідентифікації з образом 
професіонала-правоохоронця.  

Іміджеві технологія педагогічного проектування доцільна і 
для організації проходження практики курсантами в структурних 
підрозділах ОВС, що також надає їм можливість поступово 
психологічно входити в реальний образ сучасного працівника 
міліції. Повноцінна психологічна професійна ідентифікація 
забезпечується певними факторами, зокрема чітким розумінням 
значення психологічного стану очікування факту допомоги, що 
виникає у громадянина, права якого порушені; формуванням 
комунікативних здібностей; аналізом, розумінням негативних 
наслідків своїх помилок. Саме в межах практичної діяльності 
курсанти мають можливість проявляти особисту громадську та 
професійну активність, відчувати значущість уважного ставлення 
до проблем і долі громадян, усвідомити реальне почуття 
гордості за свою міліцейську професію, психологічну єдність з 
ОВС України. 

У межах іміджевої технології педагогічного проектування 
велике значення надається спеціальним навчальним дисциплі 
нам, що дозволяють курсантам оволодіти інформацією у сфері 
спеціальної та криміналістичної техніки, сформувати уміння 
стрілецької зброї, навички рукопашного бою та фізичного 
самозахисту. Моделювання цих та інших форм педагогічної 
роботи сприяє появі та закріпленню в індивідуальній свідомості і 
пам’яті курсанта ВНЗ МВС України стану психологічної 
стабільності, почуття захищеності, товариської солідарності, 
впевненості в допомозі з боку товаришів у випадку необхідності. 
Також це дозволяє формувати уміння самостійно створювати 
привабливі ознаки у своєї зовнішності, слідкувати за 
інтонаційною виразністю, акцентувати увагу на комунікативності, 
інше.  

Прикладом використання іміджевої технології педагогічного 
проектування з метою формування у курсантів і слухачів 
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позитивного образу професійного самосприйняття, почуття 
корпоративної єдності є організація і проведення дня Присяги на 
вірність народові України, проведення днів відкритих дверей, 
міжрегіональних фестивалів, спортивних змагань, що становлять 
прямі підстави для формування реальної професійної 
психологічної консолідації, активізації почуття єдності з 
колективом інституту, системою МВС України, з її славним 
історичним минулим, національними традиціями, культурою 
українського народу. 

Реальному зміцненню зв’язків з громадськістю, зростанню 
рівня довіри до міліції з боку громадян сприяє робота 
курсантського Центру правової допомоги населенню, що 
створений на базі Херсонського юридичного інституту НУВС. 
Кращі вихованці ВНЗ читають лекції для дорослого населення, 
старшокласників міста, учнівської молоді з проблем правової 
культури, прав та обов’язків громадян, держави, установ, 
підприємств тощо. 

Творче використання основних принципів іміджевої 
технології педагогічного проектування в межах підготовки 
професійних кадрів для органів внутрішніх справ України 
дозволить ефективно формувати у курсантів відомчих вузів 
образ позитивного професійного самосприйняття, що буде 
об’єктивною підставою формування самодовіри та самоповаги 
до себе як до високоморальних та кваліфікованих фахівців, а 
також поваги та довіри до них з боку громадян України.  
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ЗМІСТОВНЕ ДОЗВІЛЛЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ 

Статтю присвячено висвітленню досвіду організації 
змістовного дозвілля сучасної молоді на Херсонщині. У ній доведено, 
що змістовне дозвілля є досить ефективним засобом формування 
особистості. 

Одним з основних завдань, проголошених у Національній 
доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, є «виховання 
людини демократичного світогляду й культури, яка дотримується 
прав і свобод особистості, з повагою ставиться до традицій 
народів і культур світу, національного, релігійного, мовного 
вибору особистості, виховання культури миру й міжособистісних 
відносин» [1, с. 3]. Сформувати таку особистість можна лише за 
умов поєднання навчально-виховної роботи в закладах освіти зі 
змістовним дозвіллям молоді. 

Навчально-виховна робота в закладах освіти, як правило, 
проводиться систематично, у відповідності до розроблених 
планів, з урахуванням віку та індивідуальних особливостей 
школярів. А про дозвілля підростаючого покоління, на жаль, 
такого не можна стверджувати, адже досить часто молодь 
проводить його «на власний розсуд» і не завжди так, як цього б 
хотілося педагогам. 

У той самий час «змістовне й раціональне використання 
дітьми підліткового віку вільного часу є важливими, 
визначальними факторами, що сприяють гармонійному розвитку 
особистості. Виховуючи підростаюче покоління сьогодні, 
піклуючись про нього, навчаючи його, створюючи умови для його 
змістовного дозвілля й, відповідно, успішної соціалізації – можна 
закласти міцний, надійний фундамент для стабільного й 
поступального розвитку суспільства» [2, с. 13]. 

Організація дозвілля в умовах сьогодення є дуже важливою, 
оскільки будь-яка людина прагне до спілкування з іншими 
людьми й присвячує цьому значну частину свого вільного часу. 
Це особливо стосується молоді, яка намагається в такий спосіб 
самоствердитися, здобути життєвий досвід, реалізувати свої 
можливості та приховані надії. Основою для спілкування, для 
спільного проведення вільного часу можуть стати спільні 
інтереси, захоплення, спільна справа тощо.  

                                                      
*
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Саме це поєднало кілька років тому співробітницю 
Херсонського державного університету Катерину Чайку, 
студенток Лілію Віжичаніну та Катерину Пархомову, а також 13 
учнів 4-Б класу Херсонської школи-інтернату № 1 імені 
Т.Г.Шевченка. Кожен із них захоплювався пісенною творчістю 
Руслани, колекціонував публікації про неї, диски, плакати, 
фотографії тощо. 

Об’єднавши зусилля молодь вирішила налагодити зв’язок зі 
співачкою. Це стало початком справжньої дружби з Русланою.  

Однією з перших спільних справ стала участь у 
всеукраїнській акції «Поздоров Руслану з перемогою на 
Євробаченні та з отриманням звання Народної артистки 
України», яку було оголошено в газеті «Теленеделя». А далі 
участь у конкурсі «Зроби новорічну ялинкову прикрасу для 
Руслани». 

Для своєї казкової принцеси, світанкової дівчинки-горянки, 
дикої танцівниці з українською вдачею й вродою та її великої 
творчої родини – колективу балету «Життя» молодь Херсонщини 
надіслала свою «позитивно-дику дівчинку-прикрасу» та лист із 
новорічними привітаннями. Відповідь від співачки надійшла 
швидко, а разом із нею й подарунки з автографами Руслани 
(плакати, календарі, листівки, картки, книжки, іграшки, бандани 
тощо). Так було започатковано листування з Русланою, зі 
студією «Люксен» та знайомство з менеджером фан-клубу 
співачки Євгенією.  

В одному зі своїх листів Євгенія запросила херсонців на 
презентацію книги Марини та Сергія Дяченків «Дика енергія. 
Лана» та на всеукраїнську зустріч фанів Руслани. Ця подія 
відбулася 14 квітня 2006 року в Києві. У ній брали участь і наші 
земляки (К.Чайка, Л.Віжичаніна, К.Пархомова та інші).  

Презентація книги проходила в межах масштабного 
літературознавчого заходу, на який зі всього світу з’їхались 
письменники-фантасти для того, щоб поспілкуватись, поділитись 
своїм творчими надбаннями з колегами та гостями цього зі-
брання. Тут були представники Америки, Європи, СНД, журналі-
сти найвідоміших світових телеканалів, газет, радіомереж. Знач-
ний інтерес до твору «Дика енергія. Лана» не був випадковим, 
адже його автори на міжнародному конгресі фантастів «Єврокон-
2005» (він відбувся в Шотландії в місті Глазго,) стали 
найкращими письменниками-фантастами Європи 2005 року.  

Прототипом головної героїні книги Марина та Сергій Дячен-
ки обрали Руслану, оскільки вважають, що вона «навдивовижу 
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талановита людина». Вони пишуть про співачку так: «Не випад-
ково наш роман присвячено їй як прообразу головної героїні, ми 
радіємо з нашого спілкування, радіємо, що вперше в житті живе-
мо музикою, піснями, майбутньою ритм-оперою. Наша десятиріч-
на Стаска в захваті від Руслани й тепер мріє бути музикантом». 

Перебуваючи на презентації, прихильники Руслани мали 
можливість не тільки зануритися у вирій сучасного літературного 
життя, а й спілкуватися зі співачкою та авторами роману в 
неформальній, дуже товариській атмосфері. Вони дізнались, що 
Руслана створює новий стиль-проект у жанрі фентезі за 
мотивами роману «Дика енергія. Лана» і вважає, що «дика 
енергія» – це нова музика та екстрім-ігри, клубна культура, 
молодіжні захоплення, дикий спорт і нове бойове мистецтво, 
тисячолітні таємниці гірських народів і фен-тенденції в одязі та 
аксесуарах». 

Спілкування не нагадувало виступ «зірки», а було більше 
схоже на зустріч давніх друзів. Усі дівчата й хлопці привезли 
подарунки для своєї улюблениці. Звісно й херсонці не приїхали з 
пустими руками, а привезли листи від учнів, сувеніри, зокрема 
від директора Інституту історії, психології, соціології 
Херсонського державного університету І.В.Шапошнікової, 
портрет Руслани, намальований декоративною косметикою та 
віршоване послання.  

Наступного після презентації дня херсонці зустрічались з 
Євгенією. Під час спілкування в них виникла ідея провести 
аналогічні заходи в Херсоні, познайомити студентів та учнів із 
новими тенденціями сучасної культури, зокрема літератури і 
музики. Цю ідею підтримала Руслана та її чоловік і продюсер 
Олександр Ксенофонтов. 

На сьогодні об’єднанням прихильників творчості Руслани 
проведено вже кілька таких заходів для студентів Херсонського 
державного університету та учнів загальноосвітніх шкіл міста 
Херсона. Під час спілкування з ними молодь дізнається про 
книгу «Дика енергія. Лана», має можливість ознайомитись із 
тематичною виставкою, присвяченою роману та творчості 
Руслани, переглянути відеоматеріали з презентації роману, 
відеозапис розповіді про нього Руслани, Олександра 
Ксенофонтова, Марини та Сергія Дяченків, фотоматеріали, 
пов’язані з творчим шляхом співачки, з її перебуванням на 
херсонській землі та інше (значну частину цих матеріалів 
херсонці отримали безпосередньо від співачки).  

Така зустріч, наприклад, відбулася 14 лютого 2007 року з уч-
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нями 10-А класу ЗОШ № 56, а результатом стало те, що молодь 
зацікавилася творчістю співачки, висловила бажання прочитати 
книгу «Дика енергія. Лана», долучитися до численних проектів, 
презентованих Русланою. Так, зміст роману надихнув Людмилу 
Селецьку на створення неповторних виробів, оздоблених 
українською народною вишивкою, а її однокласники вирішили 
взяти участь у соціальних проектах, запропонованих співачкою.  

Важливим є те, що юні херсонці самостійно дійшли 
висновку, що співачка започаткувала «моду на Україну» в 
Європі, зробила величезний прорив для нашої країни, крім того 
вона пропагує серед молоді українські народні традиції, сучасну 
українську літературу, проводить благодійні концерти, допомагає 
дитячим лікарням, дитячим будинкам, пропагує здоровий спосіб 
життя тощо.  

Листування херсонців із Русланою продовжується й має 
позитивні наслідки. Так, у січні 2007 року в одному з листів 
Катерина Чайка отримала пропозицію стати представником у 
Херсоні нової громадської організації «Світанок», створеною 
Русланою. Діяльність цієї організації спрямована на допомогу 
дітям, які виховуються в дитячих будинках.  

Першим проектом, який проведено під егідою громадської 
організації «Світанок», стало придбання дитячих книжок, 
канцелярії, іграшок тощо для учнів 5-А та 5-Б класів Херсонської 
школи-інтернату № 1 імені Т.Г.Шевченка. Проект реалізовано 
спільно з херсонським фан-клубом Руслани. Члени фан-клубу 
Тетяна Тищенко, Катерина Фількіна та інші, окрім вище 
перерахованого, подарували учням невеличку фонотеку 
сучасної української музики та серію популярних дитячих 
відеофільмів. 

Це лише неповний перелік цікавих і корисних справ, 
організованих і проведених за безпосередньою участю молодих 
херсонців, яких об’єднала любов до творчості видатної 
української співачки Руслани Лижичко, любов, яка спонукає юних 
до дії, до творчості, до активної участі в житті суспільства. А 
допомагають їм у цьому дорослі: співробітники Херсонського 
державного університету Катерина Чайка, Ніна Слюсаренко, 
Ірина Самсакова, методист методичного кабінету при управлінні 
освіти виконавчого комітету Херсонської міської ради Лариса 
Заїка, учитель ЗОШ № 56 Людмила Щербина, викладач 
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної 
освіти педагогічних кадрів Ольга Панагушина та багато інших.  

Ними були організовані численні заходи, спрямовані на 
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ознайомлення молоді із творчістю співачки та пропаганду її 
соціальних проектів. Серед них: засідання школи молодого 
класного керівника «Інноваційні форми й методи організації 
дозвілля школярів загальноосвітніх закладів» (2004 р.) та 
«Становлення особистості у навчально-виховному процесі» 
(2005 р.), методичні об’єднання заступників директорів шкіл з 
виховної роботи «Духовно-моральний розвиток особистості учня 
в умовах навчально-виховного процесу» (2005 р.) та 
«Неформальні молодіжні об’єднання та їх вплив на процес 
соціалізації підлітків» (2006 р.), круглий стіл з представниками 
учнівського самоврядування шкіл міста Херсона «Організація 
дозвілля школярів» (2006 р.), різноманітні зустрічі, презентації 
тощо. 

Ось так звичайне захоплення творчістю співачки Руслани, 
яка підняла українську музику на належний щабель, 
перетворилося на цілу низку суспільно корисних справ її 
прихильників, що змінили дозвілля молоді, зробили його більш 
змістовним, стали потужними засобами формування 
особистості.  

Література: 

1. Національна доктрина розвитку освіти. Збірник державних 
документів, що регламентують роботу закладів освіти України. – 
Кіровоград: КДПУ, 2004. – 186 с.  

2. Слюсаренко Н.В., Панагушина О.Є. Позаурочна та позашкільна 
діяльність як засіб соціалізації підлітків: Методичні рекомендації. – 
Херсон: Айлант, 2005. – 24 с. 
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ДУХОВНА СПІЛЬНІСТЬ ПИСЬМЕННИКА І ЧИТАЧА 
(ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ САМОСТІЙНО ОЦІНИТИ 

ПРОЧИТАНЕ) 

У статті подано відомості про необхідність формування на 
уроках літератури вміння самостійно оцінювати твір. 

Література, як відомо, зосереджує увагу передовсім на 
людині. Письменники своїми творами допомагають вдумливим 
читачам зрозуміти повсякденне життя, що впливає на їхні 
уявлення про власне минуле, теперішнє та майбутнє, на 
ставлення до самих себе й до оточуючих, до власного життєвого 
призначення. Безумовно, кожному письменнику вкрай важливо 
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знайти свого зацікавленого й небайдужого читача, який, 
прочитавши твір, захоче висловити свої думки, погодитися чи не 
погодитися з автором, можливо, покритикувати, посперечатися. 
Адже саме в такий спосіб написане для читачів може існувати, 
жити. 

Читачеві не менш важливо «...доторкатися до світів інших 
людей, несхожих на твій, поринати у них, розчинятися, щоб 
повернутися до себе в чомусь інакшим, іншим, новим, а в чомусь 
незмінним, упізнаваним. Вириватися з деяких світів, як із тюрми, 
тікати, не озираючись, від чужої, шкідливої атмосфери, 
незрозумілості, сумбурності. Сумувати, мріяти, жити ілюзіями, 
фантазіями, міфами, щоб поступово навчитися жити без 
рожевих окулярів, у реальності, на яку вже неважко дивитися 
тверезими очима» [1].  

Зіставити ідеї твору із часом його написання й із нашим 
часом, усвідомити значення літературного твору для всього 
суспільства й для себе особисто, а значить, роздумувати, 
мислити. Не можна переоцінити вплив художнього твору на юні 
душі. Відповідно не можна переоцінити й роль учителя, що 
допомагає юним читачам у прочитанні художнього твору.  

Під час роботи на уроках літератури учні вчаться 
висловлювати своє ставлення до прочитаного; учитель прагне, 
щоб були виділені основні питання, щоб особистісне ставлення 
кожного до героїв, подій набуло усвідомленого сенсу, щоб уроки 
письменника стали в пригоді юним у реальному житті. Саме 
пізнання й оцінка своєрідного «чужого» досвіду, співставлення 
його зі своїм сприяють розумінню людиною самої себе, 
моральному зростанню читача. 

Найблагородніші ідеї, як відомо, залишаються мертвими, 
доки не пройдуть крізь людське серце. Найгостріші проблеми 
нашої дійсності в літературі, як ніде, набувають морального 
аспекту. Совість, сумління – це не лише етичні поняття й, так би 
мовити, окраса людської особистості, а й величезна рушійна 
сила в розвитку й самої людини, і суспільства загалом. Тому 
письменник постійно звертається до цих понять, дбаючи про те, 
що вони стали почуттями й жили в серці кожної людини. 

Урок літератури відкриває величезні можливості для 
формування етичного смаку, високої моральності, адже скільки б 
людина не розвивалася, скільки б не самовдосконалювалася, їй 
завжди буде потрібен чудовий приклад морального здоров’я й 
краси, подих високих і справжніх поривань душі... І серед них 
найвище – любов до рідного краю. Ліричні поезії, де емоції 
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виражаються найбезпосередніше, а шлях до людського серця 
скорочується максимально, відіграють чи не найбільшу роль 
серед літературних творів у формуванні моральних почуттів 
людини. Найпекучіші життєві проблеми набувають у ліриці 
морального аспекту. 

Сьогодні вже неможливо уявити собі, що хоча б одна 
людина (доросла чи юна) не знала бодай частково слова Гімну 
своєї держави, його урочисту мелодію. Саме ці слова, саме ця 
музика звучить мільйоноголосим хором, кожен наш день 
починається й закінчується ними, як молитвою. 

На уроці, присвяченому вивченню Державного гімну 
України, учитель запрошує учнів повернутися в той час, коли 
жили автори його слів і музики, коли, як один порив душі, лягли 
на папір поетичні рядки й ноти. Звичайно ж, 
двадцятичотирьохрічний Павло Чубинський не знав, що слова 
його поезії «Ще не вмерла Україна» стануть пророчими словами 
національного Гімну України.  

Між датами народження П. Чубинського – далеко не 
звичайна доля яскравої, високоосвіченої, світлої людини з 
чутливим і добрим серцем, вченого-трудівника, та ще й 
обдарованого поетичним талантом, що так віддано любив 
Україну. 

Перечитуючи поезію «Ще не вмерла Україна», пропонуємо 
учням задуматися над питанням: 

– На які рядки відгукується ваше серце при читанні цієї 
поезії? 

Учитель при цьому пам’ятає, що поки найблагородніші ідеї 
не пройдуть крізь людське серце, вони залишаються мертвими. 

– В чому ж причина, що доля цього вірша, як і доля інших, 
була нелегкою? Формулюючи відповідь на поставлене 
запитання, і вчитель, і учні сходяться на думці: без віри, любові, 
без духовності, яка визначає думки і вчинки, без усвідомлення, 
для чого і як живе людина, її життя втрачає високий смисл. 
Совість, сумління, патріотизм – це не лише моральні поняття, що 
прикрашають кожну особистість, а й величезна рушійна сила як у 
розвитку кожної особи, так і всього суспільства... Тому автори 
художніх творів щоразу звертаються до цих понять, дбаючи про 
те, щоб вони стали почуттями й жили в серці кожної людини. 

Усі ми, без винятку, беремо участь у творенні життя, так 
званого його «мікроклімату». Усі окремо. Усі разом. Окремо – як 
кожний із нас працює, їсть, п’є, що любить і що не любить, у що 
вірить і в що не вірить, про що мріє й на що сподівається. 
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Отже, кожний може спитати себе: що в моєму житті, у моїх 
думках, вчинках найважливіше для мене? Давайте подумаємо 
про це, роздумуючи над долею Павла Чубинського та його поезії 
«Ще не вмерла Україна». Саме до нього повною мірою можна 
віднести слова Є. Сверстюка, критика, публіциста, одного з 
гідних синів України: «Це надзвичайно важливо – 
підтверджувати своїм життям ті ідеали, які ти утверджуєш своєю 
проповіддю». 

Ці слова, сказані про творчість видатних митців, повною 
мірою можна віднести до «Повчання Володимира Мономаха 
дітям», із часу написання якого минуло понад дев’ять віків. Але й 
тепер ми відчуваємо глибоку справедливість того, чому навчає 
один із найвидатніших державних діячів Київської Русі. Читаємо 
й перечитуємо разом з учнями «Послання» із сивої давнини, бо 
прагнемо: 

– розвивати в наших вихованців відчуття своєї причетності 
до великої спадщини; 

– стимулювати вироблення власної індивідуальності як 
частки власного народу. 

А ще кожному з педагогів, безумовно, імпонує учительська 
тенденція Великого князя – настійне прагнення повести за собою 
думку й душу читачів його «Повчань», спонукати їх осягнути вічні 
істини. 

Ставимо перед учнями ряд запитань, які ще й ще раз 
допоможуть розібратися в тому, наскільки важливі знання, 
соціальні, моральні переконання, естетичні уявлення. 
Відповідаючи на поставлені запитання, учні за допомогою 
вчителя доходять висновку, що знайомство з літературними 
пам’ятками давнини, аналіз і оцінка їх сприяють пізнанню самих 
себе. Адже основне із запитань педагога: «А що ж знайшов 
кожен для себе в цьому творі?» 

Глибоко емоційна розповідь про неординарну постать 
Володимира Мономаха не може не викликати в старшокласників 
відгуку. Учні відзначать велику стурбованість київського князя, 
інтерес до молодих людей, бажання допомогти їм своїми 
мудрими порадами-настановами. 

Впродовж усієї роботи над «Повчанням» учні не раз 
висловлюють своє ставлення до прочитаного. Учитель 
обов’язково підсумовує: 

– Так чим же цікаве нам «Повчання»? Величезна його 
значимість – у правдивості, щирості, здатності пробудити душу. 
Не може залишити байдужою висока духовність автора, його 
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інтелігентність та розум, громадянська життєва позиція, а ще й 
літературний талант. Глибинний рідний ґрунт, відчуття коріння, 
роду – у цьому запорука сформованості нашої етичної культури. 
Ми зобов’язані пам’ятати славні імена, славні звершення в нашій 
історії. 

Безперечною є істина: ніяке суспільство не зможе довго 
існувати сильним і здоровим, якщо воно відмовиться від 
віковічних традицій і звичаїв свого народу. Патріотизм – це не 
любов до ідеї, а любов до Батьківщини, до рідної землі, до її 
народу, вірність батьківським заповітам, глибока повага до історії 
та сьогодення. А ще віра в обов'язкову перемогу й процвітання. 
Якщо це все є в людини, то є і сама ідея, з якою погоджується 
людська душа. 

Інтерес до творів О. Довженка величезний не тільки в 
Україні. І хіба нам, українцям, не важливо знати, чим викликана 
така увага до митця, таке напружене бажання читати його твори 
ще і ще? Про це говорить учитель, запрошуючи учнів до 
співпраці. 

Творчість О. Довженка переконує: митець у своїх пошуках і 
методах може дозволити собі багато, але ніколи – байдужості до 
рідної землі, зневаги до її святинь. Щира повага до інших народів 
та країн, оволодіння їх культурою, житейським досвідом 
допомагає пізнати себе. 

Митцем людина може стати лише тоді, коли свої власні 
почуття поєднає із народними, природними, у яких – істина. Сам 
Довженко був упевнений, що всі ми від народження вбираємо в 
себе картини рідної землі, вони впливають на наш характер, 
виховуючи нас. 

«Духом звитяги, мужності, прадавньої слави овіяний край, 
де народився Олександр Довженко, край, що з давніх-давен звик 
до дзвону щитів та шабель вояцьких. Будь-де станьте, 
вслухайтесь й почуєте: сивий епос озивається звідусіль, віки 
промовляють до вас могутнім голосом мистецтва. І воно тут 
зриме, відчутне, – то в камені творчім живе, то в красі вишивань, 
то в нетлінності мелодій, – розмаїте народне мистецтво є тут 
часткою буття, як саме повітря, як тополя край шляху, як оті сиві 
ескадри хмар, що, повні громів, блискавиць та рясних високих 
дощів, ціле літо потужно ходять над Довженковим краєм...» 
(О. Гончар). 

Коли перечитуєш Довженкову прозу, наповнену 
захопленням і красою, стає зрозуміло, звідки в нього таке добре, 
невичерпне відчуття землі, полів, річок, звичайних життєвих 
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обставин, звідки в його творчості така вражаюча точність, 
розкішна образність мови, достовірність пейзажів, справжність 
характерів і вчинків людей. Звертаючись до кожного з учнів, 
учитель обов'язково запитає: 

– Ми вбираємо в себе рідний навколишній світ, чи тільки 
дихаємо повітрям рідної землі, тільки користуємось її благами? 

– Чи ми вдячні рідній природі? Чи відчуваємо себе в боргу 
перед нею? 

– Чи відчуваємо її вплив на наш характер? 
– Про що нам говорить О. Довженко? Чи може без цього 

відбутися людина? 
– Подумайте, чому для письменника так важливо, що саме 

ми беремо із собою в доросле життя з дитинства, із юності? 
Разом з учнями робимо висновки: «мала» батьківщина дає 

нам набагато більше ніж ми це усвідомлюємо. Наші людські 
якості, винесені з дитинства і юності, ділимо подумки навпіл: 
половина – від батьків, половина – від землі, що нас зростила. 
Найперші наші враження про світ навколо нас, про добро й зло, 
про красу й потворність – від землі, на якій живемо. А природа 
рідного краю залишається в наших душах навіки, впливаючи на 
наш характер. 

Можна обмежитися лише тим, що учні перерахують 
питання, які, на їх думку, хвилюють письменника та його героїв. 
Бо це ж «вічні» питання життя людського. А можна (і варто!) 
підвести старшокласників до переконання: якщо ти не ставиш ці 
питання перед собою, ти не можеш називатися справжньою 
людиною. Педагога радують висловлювання учнів, які свідчать 
про високі критерії оцінки моральності людини. І дуже важливо 
зробити так, щоб це стосувалося не тільки літературних героїв, а 
й самих учнів. 

Уже багато років у шкільній програмі для старшокласників – 
оповідання Григора Тютюнника, що відзначаються глибоким 
філософським осмисленням життя, тематичним розмаїттям, 
особливими героями, які часто видаються учням наївними, 
навіть примітивними.  

Школярі називають Г. Тютюнника «Сільським 
письменником», він пише в основному про село, про людей, які 
живуть там або вже покинули його. Село для Г. Тютюнника – 
втілення традицій народного життя – моральних, побутових, 
естетичних. 

Готуючись до уроку, учні читали рекомендоване оповідання 
«Три зозулі з поклоном» і ті твори, що вибрали самі. 
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Розмірковували про підняті в них проблеми. Здебільшого учні 
визначають такі основні теми оповідань письменника: 

– протиставлення села й міста (причому в селі моральність 
вища, міцніша); 

– «світлі людські душі»; 
– кохання; 
– чудакуваті люди й ставлення до них автора; 
– сенс людського життя. 
Кожний із учнів, висловлюючи свої враження від «Трьох 

зозуль...», чітко формулює, чому він обрав ще й «своє» чи «свої» 
оповідання, «своїх» героїв. 

Більшість учнів розуміють, що характер людини не може 
визначатися лише зовнішніми впливами, лише обставинами. 
Про яких би героїв оповідань не говорили, основоположне 
судження приблизно таке: «Якщо в характері людини є 
моральний стержень, стійкість, то все гаразд». 

Художнє слово – величне диво. Воно не лише описує життя, 
а й творить його в нескінченному розмаїтті. Художнє слово здат-
не творити ілюзію живого, повнокровного життя. Письменник не 
стільки пояснює, скільки змальовує, показує життя, розкриваючи 
його сутність, його закономірності. Учитель навчає учнів-читачів 
якнайповніше сприймати все, що передає літератор художнім 
словом. Поєднання навчання й виховання, злиття їх у єдиному 
процесі є традиційним у роботі викладачів літератури. 

Особистісне сприйняття героїв заохочує педагога 
звертатися до них у своїй роботі – під час бесід і дискусій з 
учнями. І чи не найголовніше завдання таких бесід – з’ясувати 
закономірність не так долі героя, а його життєвої позиції, 
поведінки за тих чи інших обставин.  

Коли поставлені питання, висловлені почуття, проведена 
дискусія, учні досить часто самі знаходять правильні відповіді. 

– Для мене книга – своєрідний урок, як урок у школі. Урок 
того, що від найголовніших принципів моралі не можна відходити 
ні за яких умов. Не можна зраджувати добро, справедливість, 
чесність, гуманність. Адже ми постійно вибираємо й вибирають 
нас. 

– Мені твір відкрив істину: кожна людина несе 
відповідальність за історію своєї країни. Ми повинні зберігати 
вічні людські цінності. 

Учні роздумують про те, що важливо для всіх мислячих 
людей: минуле й майбутнє тісно пов’язані. Минуле переходить у 
наступний період життя, застерігаючи людей від помилок. 
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Висловлюють свої висновки про те, що робить кожного 
людиною, про справжню, непідробну культуру. 

«В кожного свій шлях шукання архітектури власного 
життєвого світу, шукання несуперечливої, глибинної 
відповідності способу життя й своєї сутності, свого єства. Інколи 
цей шлях здається втраченим, і замість нього людина відчуває 
під ногами якісь путівці чи манівці». 

І на цьому шляху читачам стають вірними друзями, 
безцінними порадниками хороші книги. 

Література: 

1. Титаренко Т. Життєвий світ особистості у межах буденності. – К.: 
Либідь, 2003. – 291 с. 

Романько Т.І., Польченко О.О.
*
 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
СЕРЕДНІХ КЛАСІВ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ 

У процесі дослідження встановлено, що актуалізація досвіду, 
розуміння співрозмовника, уміння регулювати свою поведінку й 
активізація еталонних утворень у розумово відсталих підлітків 
розвинені погано. Дані можуть бути корисні при складанні 
індивідуальних та групових корекційних програм соціальної адаптації 
учнів допоміжної школи з вадами інтелекту. 

Проблема соціальної адаптації людини з інтелектуальною 
недостатністю – актуальне питання сучасності, вивчається 
багатьма психологами, дефектологами, соціологами та 
педагогами. 

Соціальна адаптація це формування в індивіда в процесі 
розвитку культури поведінки, що спрямована на встановлення 
ефективних взаємовідносин. З. Абушева, Е. Альбрехт, 
О. Таврилов, Г. Запрягаєв, Є. Іванов вважають, що тільки в 
системі цих відносин, внаслідок міжособистісної взаємодії «Я» 
індивіда з іншими «Я» відбувається процес розвитку особистості, 
формуваннях у неї соціальної поведінки. Якщо міжособистісна 
взаємодія порушується через будь-які соціально-психологічні 
фактори, то порушується і процес розвитку особистості: зовнішні 
невирішені суперечності переходять до внутрішніх.[2,5]. 

В. Гроховський, Н. Фелинська, В. Гур'єва, К. Лебединська 
аналізуючи особливості формування особистості з розумовою 
відсталістю, прийшли до висновку, що інтелектуальна недо-
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статність є перешкодою для нормальної соціальної адаптації 
особистості й обумовлює соціальну поведінку розумово від-
сталої дитини. Інтелектуальні вади негативно впливають на стан 
емоційно-вольової сфери, сприяють порушенням поведінки 
підлітків, ускладнюють процес пристосування такої дитини до 
навколишнього середовища [1,3]. 

Ю. Бистрова вказує, що дезадаптація та порушення 
поведінки розумово відсталої дитини не завжди безпосередньо 
зумовлені органічними ураженням мозку. Провідним фактором 
формування особистості, поряд із біологічним, є соціальний – 
навчання та виховання, створення адекватних умов для розвитку 
особистості з обмеженими можливостями здоров'я. Якщо 
навчання та виховання не враховують можливостей дитини, то 
вони не тільки не стимулюють її розвиток, а навпаки затримують, 
викривляють його [4]. 

Розумова відсталість створює своєрідну соціальну ситуацію 
розвитку підлітка: у період негативної фази пубертатного віку, що 
характеризується дисгармонією в сфері емоцій, а також на тлі 
виникнення значних комунікативних труднощів і почуття 
неповноцінності, пов'язаних із порушенням інтелектуального 
розвитку та дефектами зовнішності, розвиваються складні си-
стеми внутрішніх протиріч, які при зовнішніх конфліктних си-
туаціях призводять до порушення поведінки, шкільної деза-
даптації й асоціалізації. 

Характер взаємин у колективі, атмосфера, у якій живе 
дитина, впливають на її культуру поведінки. Доброзичливі сто-
сунки формують почуття впевненості, комфорту. Приниження, 
тиск, зневага з боку однолітків розвивають психологічні 
механізми захисту – негативізм, агресію, замкненість. 

Формування доброзичливих емоційних стосунків у дитячому 
колективі є відповідальним завданням вчителів-практиків. 

За даними соціометрії ми визначили соціальний статус учнів 
класу: діловий та емоційний. Для визначення ділового статусу 
дітям запропонували зробити вибори на основі таких запитань: 
«До кого із дітей ти звернувся б по допомогу, якщо не зрозумів 
задачу?», «З ким хотів би виконувати домашнє завдання?» і т. ін. 
Особистий статус вивчали, пропонуючи такі запитання: «З ким 
хотів би жити в одній кімнаті?», «Кому б довірив свою 
таємницю?». Дитина, відповідаючи на запитання, обирала трьох 
однокласників, які підходять для цієї мети. 

Дослідження починали з інструктування. Специфікою 
інструктування розумово відсталих дітей було те, що спочатку 
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давали загальні вказівки, а потім контролювали послідовність 
виконання кожного етапу. Під час роботи надавали 
індивідуальну допомогу кожній дитині, перевіряючи, чи зрозуміла 
вона завдання. 

Оскільки в розумово відсталих учнів сповільнені темпи 
пізнавальної діяльності, їм давали час на усвідомлення вимог та 
осмислення завдання. Результати методу соціометрії 
представлені в соціоматриці (таблиця 1) 

Таблиця 1 

 Кого вибирають 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Х
т
о

 в
и

б
и

р
а

є
 

1.  +     +    -  

2. +      +  -    

3. +   -       +  

4.     + +  -     

5.    +    + -    

6.  +   +  -      

7.   +      -   + 

8.  +   + -       

9.        -   + + 

10. +      -  +    

11. +   - +        

12.   +    -  +    

Отримані дані свідчать про домінування емоційного 
характеру взаємостосунків у шостому класі допоміжної школи 
№2 м. Херсона, недостатнє усвідомлення розумово відсталими 
дітьми свого статусу, завищену самооцінку, а також низький 
рівень емпатії. 

І тому під час спостереження за поведінкою підлітків у 18% 
випадків можна побачити спроби перекричати свого 
співрозмовника, застосовувати фізичну силу, шантажувати учнів 
класу розривом, стосунків. У 15% ситуацій підлітки придушують 
свої негативні емоції тільки під впливом страху покарання. 

За результатами тестів шкільної тривожності для учнів із 
діагнозом «Олігофренія, ускладнена порушеннями нейро-
динаміки» характерний страх самовиявлення (40%), страх 
невідповідності очікуванням оточуючих (65%). 

Спостереження за поведінкою підлітків із діагнозом 
«Олігофренія, ускладнена психопатоподібною поведінкою» 
показали негативне ставлення до навчання, схильність до агресії 
по відношенню до слабких. Причому, частіше суперництво 
проявляється в процесі спілкування з молодшими школярами. У 
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25 % респондентів недостатньо розвинене почуття провини. 
Дуже рідко в процесі комунікації розумово відсталі діти 

налаштовані на співробітництво. Основна причина цього, на наш 
погляд, ґрунтується на слабкості й інертності протікання нерво-
вих процесів, що дає змогу швидко сприймати й ураховувати 
особливості характеру й емоційної сфери співрозмовника.  

З метою вивчення морально-етичної вихованості учнів 
6 класу допоміжної школи була розроблена методика, в основу 
якої покладено наступні методи: бесіда, опитування, 
спостереження, анкетування, дослідження з фіксацією фактів і 
даних, які характеризують знання учнів про морально-етичні 
норми поведінки та їх дотримання в реальних умовах навчально-
практичної діяльності.  

Нас цікавила активність учнів у визначені лінії власної 
поведінки, залагодженні суперечностей і конфліктних ситуацій 
морально-етичного характеру, окремі судження, висловлювання 
та оцінки щодо вчинків ровесників. Зокрема, увага зверталася на 
дотримання учнями морально-етичних норм, їхню реакцію на 
порушення цих норм іншими вихованцями школи-інтернату. 

Водночас, ми уникали безпосередніх вказівок (як діяти), не 
оцінювали вчинки учня, підводили його до необхідності 
самостійно коментувати морально-етичні прояви, ставлячи 
відповідні запитання: «Як ти вважаєш, чи правильно вчинив 
Володя, відмовивши Олені в допомозі? Чи правильно вчинив 
Саша, поступившись місцем в автобусі Каті?», та ін. Якщо учень 
відповідав однозначно (так чи ні), ми намагалися отримати 
вичерпніше пояснення: «Чому? Що в цьому, поганого? А як 
зробив би ти? 

Результати дослідження показали, що в підлітків на 
недостатньому рівні сформовані знання про морально етичні 
норми поведінки й взаємини в системі «учень-учень», «учень-
педагог», «дитина-батьки», «дитина-дорослі». Зокрема, 20% 
учнів не засвоїли в достатній мірі форми звернення до старших 
людей і ровесників, 34% респондентів – правила поведінки в 
різних життєвих ситуаціях. 45% підлітків не розуміють важливість 
для людини таких якостей, як ввічливість, організованість, 
дисциплінованість. 

У процесі аналізу конкретних життєвих ситуацій учні 
показали вузькість морально-етичного досвіду, наявність 
неправильних, викривлених поглядів і переконань. 

Необхідно зазначити гендерні відмінності в проявах нега-
тивних реакцій у підлітків у процесі спілкування. Дівчатка частіше 
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у своїй поведінці орієнтовані на виконання загальноприйнятих 
норм і правил. Хлопчикам властивіше у своїх невдачах 
звинувачувати зовнішнє середовище. Для них часто навіть 
незначна конфліктна ситуація стає поштовхом для суперництва 
із проявами агресії й порушеннями соціальних норм. 

Отже, культура поведінки розумово відсталих дітей 
залежить у значній мірі від рівня їх соціалізації й корекційної 
роботи вчителя. Для більшості учнів середніх класів допоміжної 
школи характерна несформованість моральних норм і вольових 
якостей, слабкість або відсутність саморегуляції, що викликає 
труднощі в процесі їх комунікативної діяльності. Недоліки 
розвитку інтелекту негативно впливають на стан емоційної 
сфери й зумовлюють недоліки в процесі прояву культури 
поведінки підлітків.  

Література: 

1. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. Изучение влияния 
воспитания и семейных отношений. – М., 1999. 

2. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб: Питер, 2003.– 464 с. 
3. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность во 

вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1982. – 168 с. 
4. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. – СПб., 

2003. – С. 245 – 262. 
5. Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями поведения. – М., 

2004. – С. 8 – 22.  

Тимофієнко В.М., Тимофієнко Ю.В.
*
 

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 

У даній статті розкрито суть, форми й методи самостійної 
роботи студентів під керівництвом викладача та форми контролю 
за її результативністю. Подано методичні поради щодо розвитку 
пізнавального інтересу та пізнавальної діяльності студентів. 

Реформування вищої освіти відповідно до сучасних вимог у 
підготовці кваліфікованих фахівців, конкурентноздатних на ринку 
праці не можливе без підвищення ролі самостійної роботи 
студентів над навчальним матеріалом та посилення значущості 
професорсько-викладацького складу в розвитку навичок 
самостійної роботи, розвитку пізнавального інтересу, 
стимулюванні пізнавальної діяльності та професійного зростання 

                                                      
*
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студентів. 
Нині процес навчання визначається переорієнтацією із суто 

лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, осо-
бистісно орієнтовану форму, що означає перехід від репродук-
тивного отримання знань до організації самоосвіти студента. 

Сучасний стан інформаційного забезпечення суть лекції звів 
до консультативно-оглядового означення проблеми й аналізу 
можливих напрямків її вирішення. Вирішення ж самої проблеми 
залишається за студентом. А ось володіння студентом 
аналітичними здібностями, здатність знаходити й обробляти 
інформацію, уміння висловлювати й відстоювати свою думку на 
іспиті зустрічається не часто. Тому екзамен слід перетворювати 
з переліку питань білету на обговорення наукової проблеми, з 
якою студент виступав на семінарських заняттях, виконував 
творчі завдання, самостійно опрацьовував матеріали науково-
літературних джерел і має своє особисте бачення проблеми. 

Світові та національні стандарти нині в основу навчання 
ставлять самостійну, творчу роботу студента. На цьому й 
базуються новітні інформаційні технології навчання. 

У структурі навчального навантаження студента самостійна, 
індивідуальна робота розглядається як один із провідних 
компонентів освіти. 

Самостійна робота – це навчальна діяльність студента з 
виконання завдань викладача (або за власним бажанням), яка 
спрямована на закріплення, розширення та поглиблення 
отриманих знань, або засвоєння нового матеріалу самостійно 
без сторонньої допомоги [5, 7]. Це – спланована пізнавальна, 
організаційно спрямована діяльність студента, яка здійснюється 
без сторонньої допомоги викладача, для досягнення конкретних 
результатів. Складова частина самостійної роботи – це робота 
виконується студентом під керівництвом і контролем викладача 
за рахунок скорочення аудиторних (лекційних) занять. 

Практика організації навчальної роботи свідчить, що знання 
здобуті студентами самостійно значно міцніші репродуктивно 
отриманих знань. 

У розвитку інтелектуально-навчальних умінь значення 
самостійної роботи полягає в тому, що самостійна робота: 

- об’єктивно впливає на формування особистості, її 
мислення та суджень; 

- відіграє важливу роль в удосконаленні таких професійних 
якостей особистості як цілеспрямованість, завзятість, 
наполегливість; 
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- формує повні й глибокі знання, які характеризуються 
системністю, оперативністю, гнучкістю та міцністю. 

Проте в кожному випадку з організації самостійної, 
індивідуальної роботи викладач повинен мати програму дій: 

- вивчення умов, необхідних для формування в 
студентів уміння самостійно розв’язувати завдання; 

- аналіз навчального плану; 
- вивчення обсягу самостійної роботи, враховуючи, щоб 

при меншому обсязі теоретичних знань, дати більше 
можливостей студентам самостійно докласти зусиль із 
засвоєння матеріалу; 

- дати перелік знань, умінь необхідних студенту при 
вивченні дисципліни; 

- розробкою професійно-орієнтованих завдань 
самостійної роботи; 

- згрупуванню цих знань у блоки; 
- визначення критеріїв оцінки знань та системи 

заохочення до самостійної роботи [1]. 
Самостійна робота студента має згруповуватися 

організаційно й забезпечуватися відповідною кафедрою: 
підручниками, навчально-методичними посібниками, опорними 
конспектами лекцій викладачів, практикумом, відповідною 
науковою, фаховою, монографічною, періодичною літературою. 
Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні 
передбачати й можливості самоконтролю [3]. Викладач має 
навчити студента контролювати свої знання. З цією метою, у 
підготовці до самоконтролю, викладач у процесі лекції здійснює 
зворотні зв’язки з проблеми, яку викладає, охоплюючи й 
проблему, над якою студенти працюють самостійно. 

Це здійснюється під час проблемної лекції, лекції-провокації, 
лекції-діалогу, лекції-прес-конференції та під час класичної лекції 
(при застосуванні інтерактивних методів та прийомів навчання з 
зворотніми зв’язками). 

У сучасній дидактиці вищої школи самостійна робота 
розглядається, з одного боку, як вид навчальної діяльності, яка 
здійснюється без втручання, але під керівництвом викладача, а з 
іншого – як засіб залучення студентів до самостійної, 
пізнавальної діяльності, засоби формування в них методів її 
організації. Ефективності від самостійної роботи студентів можна 
чекати лише в тому випадку, якщо вона організовується в 
навчально-виховному процесі цілісної системи, яка пронизує всі 
етапи навчання студентів у вищому навчальному закладі. 
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Навички й уміння, набуті в процесі виконання самостійної 
роботи, дають можливість студентам успішно займатися 
самоосвітою, яка є третьою обов’язковою формою навчальної 
роботи студента. Завдання полягає в тому, щоб самостійну й 
самоосвітню роботу перетворити в органічну потребу студента, 
яка забезпечить потрібний рівень знань, умінь і навичок у 
майбутнього фахівця з вищою освітою. 

Підготовка висококваліфікованого фахівця вимагає від 
усього професорсько-викладацького складу вищого навчального 
закладу пошуків та розробки нових прогресивних форм, методів і 
прийомів навчання, які б сприяли розвитку пізнавальної 
активності студентів, їх ініціативи. Адже активність як риса 
характеру відображає прагнення людини до посиленої, 
енергійної ініціативної діяльності [4]. Дидактика вищої школи 
розглядає активність у пізнанні як принцип виховання в студентів 
ініціативи й самостійності, міцного засвоєння знань, формування 
необхідних умінь і навичок, розвитку спостережливості, 
мислення, мови, пам’яті та творчої уяви. Вияв ініціативи в 
пізнанні можливий у пошуковій продуктивній діяльності.  

Активізації самостійної роботи з розвитку пізнавального 
інтересу та пізнавальної активності студента можливо досягти 
через творчі завдання підвищеної складності: підготовка 
рефератів, творчих робіт, підготовка виступу студента на лекції 
із цікавим новітнім матеріалом, участі в предметній олімпіаді, 
підготовка до участі в дидактичних іграх, творча робота з 
підготовки предметних текстів та ін. 

Пізнавальна активність – це не природжена якість людини, 
яка розвивається й виховується. Адже як флегматик, так і 
сангвінік однаково здатні активно пізнавати. Наполегливий, 
осмислений пошук може протікати дуже швидко й, навпаки, 
уповільнено, проте в обох випадках процес пізнання буде 
активним, якщо уповільнення не переростатиме в млявість. 
Млявість мислення свідчить про зниження активності пізнання. 

Активізація навчального процесу не обмежується активністю 
опрацювання, самостійним мисленням і діяльністю. Викладач 
повинен організувати пізнавальну активність так, щоб вона 
проходила більш раціонально й була б продуктивною, щоб 
навчальний матеріал засвоювався глибоко, міцно й швидко. 
Особливо слід налаштувати студента на необхідність виявлення 
пізнавальної активності при вивченні нового предмета, тим 
більше фахового. 

У кожного викладача є великі можливості для розвитку 
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пізнавальної активності студентів, які слід наполегливо й творчо 
використовувати й розвивати. З упевненістю можна 
стверджувати, що творче застосування вже відомих шляхів 
формування й розвитку пізнавальної активності студента дає 
бажані результати. Такими шляхами є й: видача студентам 
тривалих завдань, виконання яких потребує проявів 
самостійності суджень і дій, розуміння обставин, уміння 
планувати певний вид діяльності, шукати шляхи досягнення 
мети, виявляти готовність і рішучість у доведенні справи до кінця 
[2, 6]. Проте, ця робота має бути систематичною, 
цілеспрямованою, а студенти повинні повністю віддаватися 
роботі як осмисленій необхідності. Адже такі риси особистості, як 
пізнавальна активність, творчість, винахідливість, ініціативність, 
уміння бути організатором, не набуваються, а формуються лише 
в процесі активної навчальної діяльності, у тому числі під час 
самостійної роботи. 

Активізація пізнавальної діяльності сприяє й 
систематичність використання навчальних та контрольних 
текстів різного ступеня складності (альтернативні, вибіркові, 
множинні тексти, текти на доповнення, тексти на швидкість та 
ін.), багато – варіативних завдань, суджень, вікторин, тематичних 
кросвордів, вправ з «ключем» для самоконтролю, диспутів, 
круглих столів та ін. Адже систематична праця викладача 
стосовно розробки вищезазначених дидактичних матеріалів та їх 
використання привчає студентів до постійної й активної 
діяльності як на аудиторних, так і на позааудиторних заняттях. 

Навчальний матеріал, який засвоюється студентом 
самостійно, виноситься на поточний, проміжний та підсумковий 
контроль поряд із матеріалами, що вивчаються на аудиторних 
заняттях. 

Поточний контроль допомагає студентам виявити свої 
здібності, давати самооцінку діяльності, регулювати свої успіхи, 
а викладач вивчає стан впливу на діяльність студентів цих 
методів, використовує їх у навчальній діяльності, поліпшуючи 
цим самим якість навчання. 

Поточний контроль за самостійним виконанням 
пізнавальних завдань є органічною частиною навчальних занять, 
і здійснюється він як під час аудиторних занять – лекцій (як 
актуалізація опорних знань), семінарських, практичних заняттях, 
так і в позааудиторний час з оцінення усних відповідей та 
письмових робіт студентів. 

За кредитно-модульної системи навчання теми, виділені для 
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самостійного опрацювання студентом, входять у змістовний 
контроль – результати самостійної роботи студентів над 
навчальним матеріалом цих тем контролюється в кінці логічно 
завершеної частини лекцій та інших видів навчальних занять із 
певної дисципліни. Результати такого проміжного контролю 
враховуються під час виставлення підсумкової оцінки. 

Результативності самостійної роботи студента 
перешкоджають і причини, які залежать або від самого студента 
(відсутність у студента сили волі, наполегливості, 
працездатності, здібностей, загальної підготовки, умінь 
працювати самостійно та ін.), та причин, які залежать і від 
викладача (низький рівень організації навчального процесу, 
відсутність навчальних, навчально-методичних засобів 
навчання, навчальних посібників з диференційованими 
завданнями, приладами, слабка матеріальна база для 
самостійних занять студентів). 

Важливою умовою ефективної організації самостійної 
роботи є добір і визначення часу для її виконання. Цим і 
викликано зменшення аудиторного навантаження студента на 
різних освітньо-кваліфікаційних рівнях. Потребує організація 
самостійної роботи й чіткого узгодження цілей навчання, 
виховання та психолого-педагогічної підготовки студента до 
самоосвіти. 

Психолого-педагогічна підготовка студента до самостійної 
роботи полягає в безпосередній участі викладача в організації 
самостійної роботи студентів, переконання їх у необхідності 
отримання знань, розвитку інтересу до пізнавальної діяльності, 
виявленні складнощів, що виникають при самостійному 
опрацюванні матеріалу та в період самоорганізації студента до 
оперування знаннями, допомогти студенту самореалізуватися. 

При доборі методів організації самостійної роботи студента 
під керівництвом викладача, з метою активізації їхньої 
пізнавальної діяльності, слід зважати на такі моменти: 

- методи і прийоми викладання навчальної дисципліни 
мають підпорядковуватися зацікавленню студента до 
подальшого розширення знань з кожної теми, спонукати його до 
активного самостійного освоєння основ наук; 

- застосовувати методи навіювання та переконання 
студентів у необхідності засвоєння знань для професійного та 
соціального становлення; 

- створювати належні умови для виконання самостійної 
роботи як групової, так і індивідуальної; 
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- ураховувати, що пізнавальна діяльність студента завжди 
індивідуальна, яка передбачає наступність у навчанні (вивчення 
нового на базі засвоєння попереднього матеріалу), 
індивідуальність темпів опрацювання (в залежності від 
переважаючих ознак певного темпераменту та характеру 
особистості), переваги в опрацюванні студентом писемних 
джерел знань; 

- створювати психолого-гуманістичний підхід до 
самостійних дій студента: більше довіри й поваги до студента з 
узгодженням розумової, достатньо високої вимогливості до 
нього. 

Проте без навичок самостійної роботи, без стійкого потягу 
до постійного поповнення, оновлення й удосконалення знань у 
процесі самостійної роботи, навчання не можливе. У процесі 
самостійної діяльності студент повинен навчитися виділяти 
пізнавальні задачі, добирати й способи їх вирішення, виконувати 
операції контролю за правильністю рішення поставленої задачі, 
удосконалювати навички реалізації теоретичних знань. 

Самостійна робота студента, яка проходить під 
керівництвом викладача, проходить у такій формі ділової 
взаємодії: студент – отримує безпосередні вказівки, 
рекомендації викладача про організацію самостійної діяльності, 
а викладач – виконує управлінську функцію через облік, 
контроль та корекцію допущених помилкових дій. 

В організації самостійної роботи студентів важливо вчасно, 
правильно визначити об’єм і структуру змісту навчального 
матеріалу, який виноситься на самостійне опрацювання, а також 
методичне її забезпечення. До методичного забезпечення 
входить програма роботи (проведення спостережень, вивчення 
першоджерел), варіативні задачі, нестандартні індивідуальні 
завдання та інструментарій для їх виконання. Студенту слід 
орієнтуватися на творчу діяльність у контексті дисципліни. 

Успішність самостійної роботи студента, у першу чергу, 
залежить від ступеня його підготовленості. Адже самостійна 
робота по суті передбачає максимальну активність студента в 
різних аспектах: організацію розумової праці, пошуку інформації, 
намагання перетворити набуті знання в особисті переконання. 

Важливою умовою регуляції активності студента є його 
психічна саморегуляція, яка являє собою інформаційний процес, 
носієм якого служать різноманітні психічні форми відображення 
дійсності. Загальні закономірності саморегуляції залежать від 
конкретних умов та від характеру нервової діяльності, особистих 



 
ООССВВІІТТАА  ВВППРРООДДООВВЖЖ  ЖЖИИТТТТЯЯ 

 

 
 

 
141 

якостей і системи організації своїх дій, які формуються в процесі 
виховання й самовиховання. Звідси випливають завдання: 
навчити студента вчитись, науковій організації праці, навчити 
прийомам швидкого читання, виділення в тексті основного й 
побічного, створення в студента психологічного настрою до 
навчання, самостійної роботи. З часом навички культури 
розумової праці стають природною потребою особистості 
студента. Внутрішня зібраність і організованість – результат 
чіткого організованого режиму праці, вольових проявів і 
систематичний самоконтроль викликають потребу в пошуках 
знань. 

Реалізація потреби в пошуках знань залежить не лише від 
відповідних умов, створених для самостійної роботи та 
виховання студентів, а й від підготовленості викладача до 
створення дидактичних та психологічних умов формування 
пізнавальної мотивації. Мотив – це те, що збуджує людину до 
діяльності. Основою мотиву служать потреби. А от сукупність 
мотивів і потреб, які збуджують людину до діяльності, 
називаються мотивацією. Пізнавальна цілеспрямована 
діяльність студента має свою пізнавальну мотивацію. А ось 
розвиток пізнавальної мотивації студента під час самостійної 
роботи – одне з важливих завдань викладача вищого 
навчального закладу.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТИ У МІЖКУРСОВИЙ ПЕРІОД 

Стаття присвячена напрямкам діяльності з питань організації 
самоосвіти педагогів у міжкурсовий період. Матеріали можуть 
слугувати певною мірою орієнтиром у роботі методичних кабінетів. 

ХХІ ст. диктує свої вимоги до вчителя, тому що змінюється 
його призначення в професійній діяльності: із транслятора знань 
він перетворюється на організатора й координатора самостійної 
пізнавальної діяльності учнів, їхнього партнера в навчанні та 
вихованні «Педагоги не можуть успішно когось учити, якщо в цей 
же час ретельно не вчаться самі» Алі Апшероні [5]. 

Однією з найголовніших та ефективних форм науково-
методичної роботи є індивідуальна праця педагога. Ще Д.І. 
Писарєв писав: «Хто цінує життя думки, той знає дуже добре, що 
справжньою освітою є тільки самоосвіта… Треба вчитися в 
школі, але набагато більше треба вчитися після виходу зі школи, 
і це друге уміння за своїми результатами, за своїм впливом на 
людину й на суспільство незрівнянно важливіше за перше» [7]. 

Сучасний стан післядипломної освіти педагогічних кадрів, 
результати досліджень системи неперервного підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів підводять до думки, що 
особливого вивчення тут потребує система індивідуальної 
роботи, а також наукове обґрунтування її ролі та місця в цій 
системі [2] Відсутність серйозних досліджень про самоосвітню 
діяльність педагогічних працівників породжує в широкому колі 
вчених, керівників відповідних установ необ’єктивну, поверхову 
оцінку значення самоосвітньої роботи педагогів. Безперервність 
освіти реалізується шляхом «формування потреби та здатності 
особистості до самоосвіти» [1, 5] 

У діяльності районного методичного кабінету відділу освіти 
Скадовської районної державної адміністрації головними завдан-
нями стали питання удосконалення роботи в міжкурсовий період 
за темою самоосвітньої діяльності шляхом стимулювання само-
освіти, надання своєчасної методичної допомоги, саморозвитку 
та пошуку шляхів самореалізації особистості вчителів.  

Система методичної роботи охоплює чотири основні струк-
турні рівні: районний методичний кабінет, районні предметні 
об’єднання, шкільні методичні об’єднання, самоосвіту вчителя. 
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На рівні «самоосвіта вчителя» – удосконалюємо педагогічну 
майстерність, формуємо індивідуальну навчально-методичну си-
стему, орієнтовану на розвиток та соціалізацію особистості учня. 

Підвищення уваги до самоосвіти педагогів як у процесі їх 
практичної діяльності, так і в процесі післядипломного навчання, 
наближує систему до реальних освітніх потреб фахівців, сприяє 
реалізації професійних і життєвих цілей педагогів.  

Самоосвіту вчителя спрямовуємо на системно-цілісне 
формування його професійних знань і вмінь [5]. 

Змінивши структуру роботи з педагогічними кадрами Ска-
довський районний методичний кабінет займається практичним 
впровадженням особистісно орієнтованої моделі безперервної 
освіти педагогів. Педагог розуміє значення, пропонованої систе-
ми безперервної освіти та кожної її складової частини; розмір-
ковує над своїм місцем у запропонованої освітній системі; ство-
рює, будує модель професійної діяльності; вибирає творчий 
момент у безперервній освіті та професійній діяльності; дає 
критичну оцінку чинникам, що впливають на його професійний і 
творчий ріст [3]. 

Умовно всі особистісно орієнтовані ситуації в безперервній 
освіті педагогів нашого району розподілили на три групи: 

- діагностично-прогностичні (ситуації періоду планування 
навчання); 

- навчальні (ситуації періоду курсового підвищення 
кваліфікації); 

- самоосвітні (ситуації міжкурсового періоду). 
Методисти інформують учителя про досягнення педагогічної 

науки та практики; забезпечують участь учителя в роботі над 
єдиною темою колективного дослідження; допомагають чітко 
спланувати самоосвітню діяльність; всебічно та вдумливо 
проаналізувати успіхи та недоліки в організації навчально-
виховного процесу; проводять огляд методичної літератури, 
педагогічних журналів, цікавих статей із питань навчання та 
виховання, надрукованих у періодичних часописах.  

Щоб з’ясувати стан і рівень організації самоосвітньої 
діяльності вчителів, проводимо опитування, анкетування тощо 
[9]. Наприклад: 

«Як Ви організовуєте самоосвіту?» (Планую на віддалену 
перспективу. Планую за окремими проблемами в міру потреби. 
Ознайомлююсь з літературою, матеріалами, що виходять 
друком; без конкретного плану; тільки за планом адміністрації. 
Довідуюсь про нове з випадкових джерел. Не маю плану 
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самоосвіти.). 
«Що заважає Вам організовувати самоосвіту?» (Брак часу. 

Відсутність умов для занять вдома. Обмаль літератури. Неуваж-
не ставлення адміністрації до самоосвіти, відсутність мето-
дичного кабінету; творчої лабораторії. Відсутність прикладу для 
наслідувань. Особиста інертність і незібраність. Інші причини). 

На наступному етапі нагадуємо та знайомимо молодих і 
малодосвідчених педагогів з поширеними формами підвищення 
професійної кваліфікації й самоосвіти та формами, які перед-
бачають елемент такої діяльності. Вивчаємо думку педагогів 
щодо інших форм самоосвітньої діяльності та використання цієї 
інформації в плануванні. 

Методисти вивчають, досліджують самоосвіту педагогів за 
такими параметрами: планомірність, систематичність, основні 
джерела поповнення знань, інтерес до самоосвіти залежить від 
стажу роботи, фактори, що заважають самоосвіті, шляхи покра-
щення організації самоосвіти; надають великого значення само-
атестації та оцінюванню професійної діяльності педагогічних 
працівників учасниками навчально-виховного процесу; вивченню 
професійної діяльності педагогічних працівників, рейтингу 
вчителя серед колег; роботі над підвищенням педагогічної 
майстерності; громадській діяльності; комплексному оцінюванню 
роботи вчителя [4] 

Самоосвіта педагогів має свій зміст, етапи становлення та 
протікання, організацію, джерела, форми, методи. Неодмінною 
умовою реалізації цілей безперервної освіти вчителів є 
засвоєння знань у поєднанні з науковою методологією [6]. 

У методичному кабінеті:  
– визначено зміст самоосвіти:  
1. Вивчення філософської, соціологічної, методичної 

літератури. 
2. Підвищення психолого-педагогічної підготовки. 
3. Удосконалення науково-методичного рівня 
4. Суспільно-соціальна активність учителя 
– створено основні напрями в діяльності самоосвіти 

вчителів: 
1. Колективна самоосвіта (курси, заочне навчання, 

післядипломне навчання, аспірантура), контролюється . 
2. Колективна, обов’язково керована самоосвіта (районні 

педагогічні конференції, засідання педагогічних, методичних 
рад). 

3. Колективно вільна самоосвіта (лекції; науково-
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практичні та теоретичні конференції; пізнавальні екскурсії) 
4. Індивідуальна самоосвіта, є одночасно основою 

колективної самоосвіти. 
Самоосвітня діяльність здійснюється за такою моделлю: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Модель самоосвітньої діяльності вчителя  
на підставі рефлексії особистісної діяльності 

Чільне місце в підвищенні фахового рівня, майстерності 
вчителя посідає робота над індивідуальною методичною, 
педагогічною, психологічною темою (проблемою). 

Результативність реалізації самоосвітньої теми в 
міжкурсовий період (на підставі рефлексії особистої діяльності) 
можна представити за такими параметрами: 

1 блок:  
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1. Де й коли розглядалось питання щодо виконання 
післякурсової самоосвітньої теми:  
а) на засіданні шкільного МО;      б) на засіданні шкільної ради;  
в) на засіданні міської ради;         г) інше? 

2. У яких шкільних документах відображено стан діяльності з 
даного напрямку? 

3. Результативність методичної діяльності. 
3.1. Ознайомився й опрацював літературу за самоосвітньою 

темою (автор, назва) 
3.2. Ознайомився з досвідом роботи вчителів з даної теми. 
3.3. Наявні розробки уроків щодо реалізації післякурсової 

самоосвітньої теми.  
3.4. За темою самоосвітньої діяльності працював у на: 
а) шкільному рівні; б) районному рівні; в) регіональному рівні; 
3.5. Досвід за результатами опрацювання післякурсової 

самоосвітньої теми узагальнено на:  
а)шкільному рівні;б) районному рівні; в) регіональному рівні. 
3.6. Досвід за результатами опрацювання післякурсової теми 

поширюється на: 
а) шкільному рівні; б) районному рівні; в) регіональному рівні. 
3.7. За післякурсовою самоосвітньою темою виступав з 

доповідями на: а) шкільному рівні; б) районному рівні; в) 
регіональному рівні. 

3.8. Проведені відкриті уроки або позакласні заходи за темою 
самоосвітньої діяльності на:  

а) шкільному рівні;б) регіональному рівні. 
3.9. Проведені авторські семінари за результатами роботи над 

темою на:  
а) шкільному рівні; б) районному рівні; в) регіональному рівні. 
3.10. Розроблена авторська програма за результатами роботи 

над самоосвітньою темою. 
3.11. Підготовлені авторські методичні рекомендації щодо 

самоосвітньої післякурсової теми на: 
а) шкільному рівні; б) районному рівні в) регіональному рівні 
3.12. Наявні публікації за самоосвітньою курсовою темою. 
3.13. Наявна друкована продукція за самоосвітньою 

післякурсовою темою. 
3.14. Результати навчальної діяльності учнів на олімпіадах, 

конкурсах на: 
а) шкільному рівні; б) районному рівні; в) регіональному рівні  

4. Які проблеми актуальні для Вас сьогодні? [9] 
Робота над індивідуальною проблемою спонукає вчителя до 
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пошуку, досліджень, експериментів, глибокого вивчення й 
апробації [4]. 

Програма-мінімум «Сходинки самоосвіти» визначає зміст, 
загальний обсяг освітянського матеріалу, завдання теоретичного 
й практичного характеру, контрольні питання та рекомендації 
щодо їх опрацювання. 

Самоосвітня діяльність містить науково-дослідницьку експе-
риментальну роботу з певної проблеми; вивчення наукової, пе-
дагогічної, психологічної та методичної літератури; участь у ко-
лективних та групових формах методичної роботи навчального 
закладу та районного методичного кабінету; вивчення педагогіч-
ного досвіду (безпосередньо – колег у навчальному закладі, 
опосередковано – через літературу); практичну апробацію 
власних матеріалів [8]. 

Методисти районного методичного кабінету беруть до уваги 
найбільш характерні утруднення педагогів. У процесі планування 
роботи, аналізу, організації колективної роботи враховують 
результати анкет.  

Самоосвіта включає такі напрямки: 
1. Отримання нових знань. 
2. Придбання нових дидактичних матеріалів. 
3. Підвищення загальнопедагогічної культури. 
4. Підвищення кваліфікації (з отриманням відповідного 

свідоцтва) 
Розвиток усіх цих напрямків можливе з використанням 

Інтернет-технологій. 
Самоосвіта не дає в повному обсязі результатів, якщо 

оптимально не пов’язувати її з іншими формами підвищення 
кваліфікації, передусім із методичною роботою. З іншого боку, усі 
колективні форми підвищення кваліфікації не будуть мати 
значної ефективності без постійної й системної самоосвітньої 
діяльності вчителя. 

Таким чином, позитивні наслідки самоосвітньої роботи 
можливі в тому разі, коли вона відповідно організована, довільна 
й усвідомлюється особистістю як соціальна потреба.  
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ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті обґрунтовано проектну діяльність як важливу 
складову формування культури навчальної діяльності дітей. 

Культура навчальної діяльності – особлива складова куль-
турного розвитку людини, формування якої можна й потрібно 
здійснювати в умовах навчально-виховного процесу сучасної 
загальноосвітньої школи. Аналіз наукової літератури показав, що 
структура культури навчальної діяльності молодших школярів 
містить такі структурні компоненти: культура розумової діяльно-
сті, читання, усного й письмового мовлення, праці, поведінки, 
спілкування й взаємин, а також духовна, етична, екологічна, 
естетична й фізична культури. Тобто по суті, процес формування 
культури навчальної діяльності учнів відбувається в ході 
викладання всіх навчальних дисциплін, а тому вирішення даної 
проблеми вимагає науково обґрунтованої й методично 
правильної організації процесу оволодіння школярами 
елементами всіх вище перерахованих видів культур. 

Досвід показує, що ефективно ця проблема може 

                                                      
*
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вирішуватися шляхом впровадження сучасних педагогічних 
технологій, зокрема методу проектів. Такий підхід забезпечує 
одночасний розвиток, навчання й виховання дітей, тому як 
активізує творчу діяльність школярів у ході виконання проектів.  

Мета даної статті – розглянути проектування як засіб фор-
мування культури навчальної діяльності молодших школярів. 

Проектна діяльність, виступає важливою ланкою технології 
формування культури навчальної діяльності дітей. Вона 
дозволяє не тільки спостерігати процес становлення 
особистості, а й нарощувати цю культуру, створювати умови для 
її підвищення від проекту до проекту. Л.Стеців визначає 
проектне навчання як цілісну дидактичну систему, що 
ґрунтується на логіко-психологічних закономірностях творчого 
засвоєння знань у навчальній діяльності [5, с. 19]. Отже, метод 
проектів є ефективним у світлі формування культури навчальної 
діяльності учнів, адже він дозволяє реалізувати як дослідницькі, 
так і зорієнтовані на практичну діяльність завдання; дає змогу 
навчатися працювати в колективі; розвиває вміння самостійно 
знаходити необхідну інформацію; дає можливість проявляти 
самодіяльність у роботі й набувати практичного досвіду; навчає 
творчо підходити до вирішення поставлених завдань. 

Розглянемо сутність та зміст технологічних етапів 
впровадження проектування з метою формування культури 
навчальної діяльності учнів, що були розроблені за аналогією до 
системи І.Кожевникової [1].  

Етап перший полягає в плануванні системи проектів, 
спрямованих на формування культури навчальної діяльності 
дітей. Зміст цього етапу слід розробляти й впроваджувати за 
таким алгоритмом: 

1. Вивчення змісту програм загальноосвітньої школи з ме-
тою виділення системи проектів. Для цього необхідно: врахувати 
рекомендації до вивчення навчального матеріалу; розподілити 
час на вивчення тем; визначити ступінь новизни у змісті навчаль-
ного матеріалу, зафіксувати опорні поняття, передбачити 
перспективи оволодіння дітьми уміннями відповідних видів 
культур; розподілити вправи за ступенем складності і творчості; 
вибрати необхідні технічні засоби навчання, засоби наочності та 
ін.; чітко уявити зміст функцій педагогічного управління процесом 
оволодіння дітьми уміннями культури навчальної діяльності; 
зробити прогнозування кінцевих результатів (виявлення учнями 
умінь культури дидактичного, психологічного, виховного, 
організаційно-управлінського змісту), яких повинні досягти учні 
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на відповідних рівнях культури навчальної діяльності. 
2. Аналіз міжпредметних і внутрішньопредметних зв'язків у 

змісті навчального матеріалу з метою формування системи 
знань на змісті навчальних предметів і наукової картини світу в 
учнів та реалізації принципу міжпредметного підходу до 
формування культури навчальної. 

3. Урахування можливостей змісту навчального матеріалу; 
планування проектів із формування культури навчальної діяль-
ності школярів (виділення видів культур, їх елементів, що забез-
печують необхідні вміння культури навчальної діяльності учнів 
при вивченні змісту навчального матеріалу та впливають на 
виховання особистісних якостей дитини в навчальній діяльності. 

4. Обираючи тип і тему проекту необхідно: вивчити поясню-
вальну записку до кожного навчального предмета, з метою ово-
лодіння його змістом; сформувати основні завдання, вправи, 
способи дій, які повинні виконувати діти на кожному етапі 
виконання проекту з метою впровадження культури в навчальну 
діяльність дітей; уточнити комплекс умінь культури навчальної 
діяльності, що необхідно формувати у відповідності з віком шко-
лярів; продумати прийоми педагогічного управління процесом 
оволодінням учнями необхідними вміннями культури; прогнозу-
вати можливі результати проектів навчальної діяльності. 

На цьому етапі важливим є те, що використання методу 
проектів дозволяє охоплювати різні навчальні предмети, більш 
повно використовувати міжпредметні зв’язки, оскільки різні 
навчальні предмети мають різні можливості для впливу культури 
на дитину. Завдання методики полягає в тому, щоб досягти 
інтеграційного впливу видів культур на навчальну діяльність 
учнів під час виконання ними проектів культури. Тому на 
початковому етапі необхідно конкретизувати комплекс умінь 
культури, представити їх через відповідні знання, конкретні 
вміння дітей, виділити чинники розвитку їхніх особистісних рис, 
які необхідно сформувати, пов'язати це з можливостями 
навчальних предметів, продумати відповідні умови для 
організації проектного навчання. 

На прикладі проекту «Жива й нежива природа», розробле-
ного Г.Хабазня [6, с. 13], чітко просліджуються всі вищезазначені 
кроки першого етапу. Відмітимо, що даний проект скерований на 
формування в учнів 2-го класу елементів екологічної культури.  

Проект «Жива й нежива природа» 
Напрями: нежива природа; жива природа (рослини, тварини, 

гриби, ланцюги живлення); охорона природи. 
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Зміст роботи. 1. Що таке нежива природа?  
Необхідно: скласти абетку неживої природи (Алмаз, 

Балтійське море, вулкан...); дібрати малюнки, фотографії. 
2. Що таке нежива природа? 
Необхідно: скласти абетку рослин, тварин, дібрати малюнки 

їстівних і отруйних грибів, домашніх улюбленців. 
3. Ланцюги живлення.  
Необхідно: Скласти ланцюжок живлення пташки, звіра, 

риби. Помилки людської діяльності (надмірний випас худоби, 
розорювання рівнин призвели до опустелювання Африки, а 
отже, винищення тварин, рослин; надмірне зрощення багатьох 
водойм, зокрема Аральське море з 1960 року втратило половину 
своїх вод, а отже зменшилась кількість планктону й риби). 
Порушення екосистем (завезені до Австралії кролі).  

4. Збережемо природу. 
Необхідно ознайомитися із заповідниками України, 

рідкісними або зникаючими рослинами й тваринами Червоної 
книги (малюнки, фотографії). 

Завдання пошуково-творчого характеру. 
- Що трапиться, якщо ... 
... усіх комах знищать за допомогою отрутохімікатів. 
... нерозумні діти повбивають жаб. 
Слід відзначити, що під час роботи педагогу необхідно до-

помагати школяру визначити індивідуальні для нього й у той же 
час тільки йому під силу завдання в змісті проекту. Ці завдання 
пов'язані з оволодінням конкретними вміннями культури (на 
даному прикладі – екологічними) або їх поєднанням. До того ж 
вони можуть виникнути не тільки при вивченні навчального 
матеріалу, але й у змісті життєдіяльності дитини. Разом із тим, у 
процесі оволодіння учнем комплексом умінь і навичок культури 
навчальної діяльності вчитель може працювати з ним як 
індивідуально, так і з окремими групами дітей чи з колективом 
класу на основі загального для всіх дітей проекту культури або 
окремих проектів для відповідних груп дітей. Отже, використання 
різноманітних проектів культури зумовлює необхідність урізно-
манітнення навчальної діяльності учнів, і в той же час дає змогу 
підвищити ефективність навчання, виховання й розвитку дітей. 

Другий етап – планування змісту проекту, відбувається на 
засадах формування культури навчальної діяльності молодших 
школярів і складається з таких кроків:  

1. Визначити навчальні, виховні та розвиваючі цілі проекту 
щодо формування культури навчальної діяльності учнів, орієнту-
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ючись на загальні вимоги до навчально-виховного процесу дітей 
певного віку, враховуючи характер співвідношення цілей із 
навчальним матеріалом та інтересами школярів. 

2. У відповідності із цілями визначити умови їх досягнення в 
процесі формування вмінь культури навчальної діяльності учнів. 

3. Визначити зміст проекту: відповідно до теми проекту 
відібрати навчальний матеріал за змістом і обсягом; визначити 
можливості впливу видів культур на дітей; визначити складові 
фону культури уроку в зв'язку з навчальним матеріалом і 
завданнями формування культури навчальної діяльності учнів; 
розробити послідовність виконання вправ і завдань проекту; 
обрати методи, прийоми, форми, засоби, способи дій із 
формування культури навчальної діяльності дітей; продумати 
можливість впровадження існуючих міжнародних проектів. 

4. Урахувати принципи формування культури навчальної 
діяльності. 

5. Діагностувати формування культури навчальної 
діяльності учнів, (оцінювання стану вмінь культури вчителем, 
учнями класу, самим учнем). 

Спираючись на алгоритм, у педагога є можливість обрати 
тип проекту й скласти його структуру так, щоб збудити й 
утримати інтерес школярів до навчальної діяльності, до 
оволодіння вміннями культури. 

На прикладі проекту «Будь ввічливим», розробленого 
І.Кожевніковою [1] та скерованого на формування в учнів 
елементів етичної культури, чітко можна прослідити всі п’ять 
кроків другого етапу проектування. 

Проект «Будь ввічливим» 
Мета проекту: дітям необхідно скласти кодекс ввічливої 

поведінки в класі, на уроці, на перерві, на шкільному подвір’ї. 
Розробка змісту проекту: молодші школярі повинні 

знаходити оповідання, вірші, приказки та ін. про прояви ввічливої 
поведінки, але перед цим план виконання необхідної роботи 
складається разом з учителем. З'ясовується, де можна знайти 
необхідні матеріали або позитивні приклади. Тут можлива й 
суттєва допомога батьків. 

Виконання проекту – це конкретна пошукова діяльність 
дітей. Її результати обговорюються на уроках, після уроків, 
пов'язуються з навчальним матеріалом на різних уроках, якщо 
для цього є можливості пов'язуються із вчинками дітей, з 
конфліктними ситуаціями та ін. 

Підсумки проекту: результати виконання проекту оформля-
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ються у вигляді сукупності правил, переконань. Зібраний мате-
ріал акумулюється у вигляді сформульованого кодексу ввічливої 
поведінки, який вивішується в класі. Це творча робота, яку 
виконують учні. 

Примітка: розробляючи методику змісту, а потім реалізацію 
даного проекту, учитель виходить із того, що вся кропітка 
підготовча робота його та учнів повинна вміло вплітатися в зміст 
навчальної діяльності учнів на різних уроках, етапи яких близькі 
до мети виконання даного проекту. 

Взагалі зміст кодексу складається як мозаїка з окремих 
правил, переконань, норм. Тривалість роботи над цим проектом 
визначається колективним рішенням. До змісту кодексу 
необхідно епізодично звертатися в ході навчальної діяльності та 
життєдіяльності учнів. 

Важливим є те, що проекти мають вільну структуру, а їх 
зміст може розроблятися як учителем так і за допомогою 
вчителя, батьків, вожатих, самими дітьми. Для цього 
складається план проекту в межах навчальної діяльності або 
життєдіяльності дітей для досягнення визначеної мети. 

Спочатку разом з учителем, а далі самостійно діти 
визначають основні кроки досягнення поставленої мети, 
думають, на що слід звернути увагу, які розвивати вміння 
культури, до кого звернутись за допомогою, зміст яких 
навчальних предметів можна використати для виконання 
проекту. Адже «роль учителя виявляється в тому, що зважаючи 
на особливості предмета, вік учнів, він веде їх сходинками 
процесу пізнання від відомого до невідомого, спираючись на 
активність і самостійність дітей» [4, с. 27]. 

Етап третій: реалізація проектів культури, спрямованих на 
формування вмінь культури навчальної діяльності школярів. 
Основна мета цих проектів полягає в актуалізації необхідних 
знань, умінь, навичок учня на відповідному рівні культури; навчи-
ти застосовувати їх практично у взаємодії з однокласниками, 
учителем; стимулюванні дитини до самореалізації, творчого 
підходу до справи. Це може бути як навчальна діяльність так і 
низка практичних творчих справ для досягнення мети проекту. 
Так, наприклад, працюючи над міжнародним проектом 
«Народні оповідання» (The Folk Tale Project) [7], діти збирають 
казки, сказання, перекази, байки та ін. своїх країн та знайом-
ляться з народними оповіданнями інших держав. Даний проект 
розширює світогляд дітей та підвищує рівень сформованості їх 
духовної культури, оскільки є одним із засобів вивчення життєвих 
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проблем, звичаїв, традицій та вірувань народу.  
Яскрава реалізація методу проектів на уроках читання 

подана в проекті Н.Пархоменко «Образ тварин в українських 
народних казках» [3, с. 11] (для 3-4 класів).  

Проект «Образ тварин в українських народних казках» 
Розділивши дітей на групи, учитель дає окремі завдання 

кожній: 

 перша група досліджує образ лисички в українських 
народних казках,  

 друга – образ вовчика,  

 третя – образ півника.  
Даний проект є інтегрованим, оскільки спрямований на 

формування в школярів елементів культури читання, усного й 
письмового мовлення, спілкування й взаємин у колективі, 
розумової культури. Такий підхід дає можливість учням 
залучатися до таких видів навчальної діяльності як-от: читання, 
аналіз прочитаного, пошуку інформації для опису зовнішності, 
для складання характеристики (висловлення свого ставлення до 
прочитаного, оцінка вчинків дійових осіб, вияв мотивів їхньої 
поведінки, зіставляння вчинків персонажів), порівняння образів, 
узагальнення, малювання героїв.  

Четвертий етап – це підведення підсумків, оцінювання 
виконання проекту та визначення завдань для нових проектів. 
Слід ураховувати, що кожен проект культури породжує нові 
проекти, які можуть бути як більш вузькими за конкретними 
напрямками, так і більш широкими й складними. По суті з 
багатьох проектів у кожному класі та з різних навчальних 
дисциплін складається загальна картина формування культури 
навчальної діяльності школярів. 

На сьогодні розроблено багато різноманітних проектів, у 
тому числі й із культури навчальної діяльності. Але обираючи 
будь-який із них учитель повинен пам’ятати, що слід ураховувати 
психолого-педагогічні та вікові особливості дітей, їхні інтереси, 
корисність такої діяльності для суспільства тощо.  

Цінність проектування в тому, що така діяльність привчає 
школярів до самостійної, практичної, планової й систематичної 
роботи. Як вірно підмітила Н.Пархоменко: «проектне навчання 
цінне не тільки результатом, а й навіть більшою мірою, самим 
процесом, у якому відбувається особистісне зростання учасника 
проекту» [3, с. 12]. Адже виконуючи проект «учні повинні 
навчатись мислити творчо, здійснювати вибір серед декількох 
можливих варіантів, планувати власну діяльність, працювати з 
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інформаційними джерелами та знаходити потрібну на даний 
момент інформацію, здійснювати рефлексію своєї діяльності, 
застосовувати знання з основ наук і власний досвід та свідомо 
реалізувати їх у практичних умовах» [2, с. 4].  

Таким чином, проектна діяльність не тільки мотивує процес 
навчання дітей, вона дає змогу збагачувати їх власний досвід у 
конкретній справі, дозволяє побачити практичне застосування 
своїх знань, умінь і навичок у реальному житті, сприяє 
нарощенню культури навчальної діяльності учнів.  

Узагальнюючи все вищевикладене, робимо висновок, що 
метод проектів надає значні можливості для педагогічного 
впливу в процесі формування в учнів культури навчальної 
діяльності. Такий підхід допомагає педагогам оптимізувати 
навчально-виховний процес, зробити його більш насиченим і ці-
кавим, забезпечити підвищення активності школярів, робить ді-
тей більш відповідальними, старанними, самостійними, зацікав-
леними в результатах своєї навчально-трудової діяльності. 
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ІНТЕРАКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ 

ВИКЛАДАННЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН 

У статті пропонується розгляд інтерактивного спілкування як 
одного із засобів формування внутрішніх ресурсів суб’єкта в процесі 
організації навчально-виховної діяльності, зокрема викладання шкіль-
них дисциплін галузі «Культурологія». Акцент робиться на тому, що 
інтерактивне спілкування забезпечує набуття життєвого досвіду.  

Предмети мистецького циклу в системі загальної середньої 
освіти мають не лише вирішувати завдання безперервного ду-
ховного розвитку особистості, естетичної та загальної культури, 
але й сприяти оволодінню нею комплексом соціально-психоло-
гічних компетентностей. З приводу цього в Державних стандар-
тах початкової, базової освіти зазначається, що «Головна мета 
освітньої галузі «Мистецтво» полягає в розвитку особистісно-
ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, 
розуміння й творення художніх образів, потреби в художньо-
творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні» [2, 6]. 
Тому є доцільним класифікувати компетентності за такими 
групами як ціннісно-утворювальні, полі культурні, самоосвітні та 
діяльно-творчі, базовою основою вироблення яких є, насампе-
ред, здатність особистості до інтерактивного спілкування, тобто 
до взаємодії, діалогу.  

Аналіз педагогічної літератури свідчить, що проблема спіл-
кування розроблялася в працях таких учених, як: Б.Ананьєва, 
Г.Андреєвої, В.Кан-Калика, В.Куніцина, О.Леонтьєва, В.Сухо-
млинського. У дослідженнях учених, педагогів і психологів об-
ґрунтовано поняття «спілкування, «педагогічне спілкування», 
розкрито його складові, функції, сформульовано основні напря-
ми навчально-виховної діяльності щодо формування ефективних 
міжособистісних стосунків учасників навчально-виховного проце-
су. Так, психолог Г.Андреєва зазначає, що «В онтогенезі спілку-
вання є первинною, домінуючою формою відношення дитини до 
навколишнього середовища», яка в подальшому змінюється на 
форму, що передбачає взаєморозуміння, тобто особистість «не 
просто виражає свої бажання, але й враховує бажання інших 
людей, від яких залежить реалізація його власних» [1, 96]. 

На наш погляд, інтерактивне спілкування – це продуктивний 

                                                      
*
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процес взаємозв’язку та взаємодії суб’єктів, у якому відбувається 
обмін інформацією, досвідом, здібностями, уміннями та 
навичками, результатом якого є не тільки матеріальні об’єкти, 
але й, насамперед, вироблення ціннісних ставлень, формування 
ідеалів, емоційно-чуттєвої сфери особистості та призводить до 
«діалогічного світорозуміння й співвідношення» [3, 88]. 

Розглянемо особливості організації цього процесу на уроках 
мистецьких дисциплін та в позакласній виховній роботі худож-
ньо-естетичного спрямування. Слід зазначити, що загалом мето-
дика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» зумовлює за-
стосування інтерактивних технологій, системи творчих завдань, 
різноманітних форм роботи, які власне й стимулюють діалогічне 
спілкування школярів. Для досягнення його ефективності 
вчитель має дотримуватися таких етико-психологічних аспектів, 
як: а) знання психологічних особливостей учнів, б) уміння вчасно 
виявити емоційний настрій дитини, в) уміння обирати стосовно 
кожного учня таку форму спілкування, яка б відповідала його 
віковим індивідуальним особливостям, г) намагатися відчувати 
себе й учня в системі взаємин «учитель-учень», д) постійно 
спрямовувати педагогічну дію на виклик в учнів певних художніх 
образів, смаків, формування культури спілкування. 

Важливим показником здатності учня до інтерактивного 
спілкування є його вміння налагоджувати з ровесниками 
паритетний діалог, тобто сприймати партнера як рівного собі 
співрозмовника, дозволяти йому оцінювати свої судження. 
Найбільш значущими для налагодження такого діалогу є моделі 
уроків, які стимулюють вияв товариськості (міра прагнення до 
спілкування), контактності, ініціативності (активність особистості 
у взаємодії), готовності взяти на себе відповідальність за 
встановлення контакту й весь процес взаємодії [4]. 

Зважаючи на такі ознаки викладання мистецьких дисциплін, 
як варіативність та інтегрованість, наскрізне сполучення процесів 
виховання та пізнання навчального матеріалу, пропонуємо 
застосовувати наступні моделі: урок-виховна ситуація, урок у 
форматі «відкритого простору», урок-художня вітальня. 

Моделюючи ту чи іншу виховну ситуацію для школярів на 
уроці або в позаурочній діяльності, інтерактивні техніки слід 
добирати за таким алгоритмом: а) колективні: мозковий штурм, 
«криголам», дискусія у великій групі, розминки та ігри, що 
знімають напругу (5% відведеного часу); б) групові: обговорення 
малою групою, дебати (45 %); в) колективно-групові: керовані 
фантазії, асоціації, імпровізації, ігрові вправи, презентація проек-
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тів (35%); г) індивідуальні: творча праця, створення власних 
зразків мистецтва, вправи рефлексивного характеру (15%). Це 
допоможе педагогу залучити до спілкування та творчої співпраці 
найневпевненіших у собі підлітків, скерувати колективною пози-
тивною думкою так, щоб за нею не втратилася особистісна по-
зиція кожного, а найголовніше – спонукати учасників виховної 
ситуації до вмотивований дій. При застосуванні тієї чи іншої ін-
терактивної техніки потрібно чітко дотримуватися її технології [5]. 

Модель уроку у форматі «відкритого простору» найкраще 
вибудовувати в системі уроків узагальнення та систематизації 
знань на завершальному етапі вивчення дисципліни [7]. 

Перед початком реалізації «відкритого простору» учитель 
(класний керівник) повідомляє теми для обговорення в групах та 
пропонує учня самостійно обрати місце роботи. Інший спосіб: 
учитель сам об’єднує учнів у робочі групи, ураховуючи ту чи іншу 
ознаку (рівень зацікавленості, рівень теоретичного усвідомлення, 
рівень сформованості практичних компетентностей, необхідність 
здійснення корекції розвитку тощо). Учитель також визначає 
модераторів (керуючих роботою групи), проговорює з ними 
алгоритм їх роботи з групою, готує необхідні презентаційні 
матеріали, прогнозує можливі результати обговорення тієї чи 
іншої проблеми, навчає, як керувати групою під час роботи та 
заповнити підсумковий протокол, тобто знайомить з «Пам’яткою 
модератора». 

Пам’ятка «Якщо Ви модератор» 
Під час роботи у «Відкритому просторі» Ви повинні: 
- попередньо дізнатися про місце роботи Вашої групи; 
- вчасно розпочати роботу; 
- записати прізвища учасників Вашої групи; 
- вибрати секретаря, який би занотовував хід роботи; 
- розповісти, чому ця проблема хвилює Вас та які Ваші 

очікування з приводу її обговорення групою; 
- дати можливість висловитися усім учасникам групи; 
- організувати узагальнення, обговорення та підбиття 

підсумків; 
- заповнити разом із секретарем протокол засідання, у 

якому відмітити найважливіші аспекти обговорення; 
- вчасно закінчити роботу групи; 
- розмістити протокол на «Аркуші пропозицій», 

оприлюднити матеріали та рекомендації, вироблені групою. 
Для всіх учасників «Відкритого простору» теж пропонується 

«Пам’ятка»  
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Пам’ятка «Якщо Ви учасник «Відкритого простору» 
Під час роботи у «Відкритому просторі» ви повинні: 
- попередньо дізнатися про місце роботи групи за темою, 

що Ви обрали (Вам запропонували) для обговорення; 
- вчасно зайняти своє місце; 
- брати активну участь в обговорення на принципах 

толерантності; 
- надавати свої пропозиції щодо протоколу засідання; 
- бути пунктуальним, само організованим та 

відповідальним. 
Для підвищення мотивації роботи учнів у «Відкритому 

просторі» слід викласти їм до початку або напередодні 
відповідну до теми уроку, виховного заходу базову інформацію, 
яка б призвела до «збудження» життєвого досвіду особистості, 
до постановки ключових «викликів» (проблемних питань), над 
обговорюванням яких вони й будуть працювати в групах. 

 Практичний етап передбачає такі дії вчителя й учнів: 
- об’єднання груп та їх розміщення в «Відкритому 

просторі» – 1-2 хв. 
- представлення модераторів, обрання секретаря – 1 хв. 
- повідомлення модератором теми для обговорення, її 

ключових змістовних моментів – 2-3 хв.; 
- обговорення теми під керівництвом модераторів – до 

10 хв.; 
- оформлення протоколу роботи групи, завершення 

роботи групи; 
- заключне слово модераторів: оприлюднення пропозицій, 

опрацьованих групами за текстом протоколу, розміщення його на 
«Аркуші пропозицій» – до 3 хв. 

Якщо під час мотиваційного етапу визначено багато 
«викликів», а груп – 4-5, то можна запропонувати учням знову 
обрати групу за іншою темою. Слід урахувати, що при такому 
алгоритмі дій мають бути підготовлені й інші модератори. 

Учитель на цьому етапі здійснює роль консультанта, 
водночас відслідковуючи: які навчальні моменти засвоєні учнями 
якісно, що викликає ускладнення, що трактується з помилками, 
хто з учнів виявляє більше (менше) практичної зацікавленості 
(активності), хто володіє матеріалом лише на теоретичному 
рівні. У ролі помічника вчителя-консультанта може виступати й 
хтось з учнів, можливо, психолог, учитель-колега з позашкільної 
установи, представник батьківської громади.  

На оціночно-рефлексивному етапі уроку за цією моделлю 



 
ННАА  ДДООППООММООГГУУ  ППЕЕДДААГГООГГУУ 

 

 
 

 
160 

вчитель зосереджують увагу учнів на об’єктивності та достовір-
ності запропонованих рекомендацій (рішень, шляхів розв’язання 
обговорюваної ними проблеми). Над найбільш складними (не-
правильними) міркуваннями підлітків слід запропонувати 
детальний аналіз-опрацювання з метою встановлення навчаль-
ної (життєвої) «істини». Після цього можна запропонувати учням 
ряд творчих або конструктивних завдань, вправ, задач, ситуацій 
для самостійного їх вирішення з метою закріплення набутих 
знань, умінь, навичок, життєвої позиції, мотиваційних установок, 
норм, правил, засобів праці, особистісних якостей тощо. 

Урок-художня вітальня дозволяє оптимально інтегрувати 
зміст таких загальноосвітніх дисциплін як музика, образотворче 
мистецтво, хореографія, література, художня культура, основи 
естетики, а також специфічних варіативних курсів: вокал, основи 
театру, інструментальне виконання тощо. Доцільність прове-
дення таких уроків в 9-11(12) класах покликана необхідністю 
досягнення неперервності художньо-естетичної освіти в зв’язку з 
відсутністю мистецьких дисциплін у інваріантній частині 
навчального плану школи ІІІ ступеня. 

Зміст уроку-вітальні має бути спрямованим на розкриття 
життєвого джерела творів літератури та мистецтва, орієнтувати 
школярів на особистісне його сприйняття, на висвітлення 
надбань вітчизняної й світової культурної спадщини, а також 
сприяти формуванню комунікативних, полі культурних, діяльно-
творчих та інших компетентностей. Так, наприклад, при вивченні 
роману Л. Толстого «Війна й мир», стимулюючи проектну 
діяльність старшокласників буде доцільно використати їх знання 
з історії художньої культури 19 століття, залучити їх до 
виконання музичних творів того часу, художньо-естетичного 
салонного оформлення місця проведення уроку, підготовки та 
виконання театралізованого дійства «Бал напередодні 
Бородіно». При вивченні тем курсу «Музичне мистецтво й 
сучасність», 8 клас, спільно з учителем іноземної мови, світової 
літератури можна провести урок-вітальню «Історія жанру 
авторської пісні», під час якого учні не лише ознайомляться із 
творчістю Д.Ленона, В.Івасюка, В.Висоцького, С.Вакарчука, але й 
залюбки запропонують послухати їх твори у власному виконанні 
або навіть презентують свої авторські. Спонукати учнів до 
інтерактивного спілкування з метою висловлення судження про 
особливості втілення гуманістичних ідей та життєвого змісту в 
музиці, значення музичного мистецтва в житті людини в різні 
епохи допоможуть такі форми роботи, як міжгрупова дискусія, 
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інтерв’ювання уявленого співака, лексико-семантична робота з 
авторськими пісенними текстами, «трибуна захисту» життєвої 
позиції співака, складання есе за темами його творчості. Така 
педагогічно організована творча самодіяльність учнів стане 
запорукою їх відвертого щирого спілкування, вияву 
«внутрішнього динамізму, енергії, «вітальної здібності», яка має 
особливу природу «передчуття життя», його змістовного, 
комплексного бачення» [6, 273].  

Отже, інтерактивне спілкування дозволяє формувати 
внутрішні ресурси суб’єкта навчальної діяльності, є засобом їх 
спільної організації, забезпечує набуття життєвого досвіду.  
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ У НАВЧАЛЬНО-
ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ІЗ ВИВЧЕННЯ 

МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ 

У статті подаються нетрадиційні форми організації 
пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення творів трьох титанів 
епохи Відродження – Леонардо да Вінчі, Рафаеля Санті, Мікеланджело 
Буанаротті. Автор розкриває особливості розподілу змістовного 
матеріалу програми на уроки, пропонує схеми для аналізу учнями 
мистецьких творів, а також теоретичну інформацію, що доповнює 
програмний матеріал уроків цікавими фактами. 

На уроках художньої культури пізнавальна діяльність 
школярів спрямована на вивчення мистецьких творів. Схеми 

                                                      
*
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вивчення художньо-культурних творів являють для учнів 
своєрідну програму дослідження від пошуку необхідної 
інформації про факти та явища, зображені у творі, до аналізу їх 
гуманістично-ідейної сутності відповідно до особливостей 
конкретної історичної епохи, взаємозв’язків художньо-
естетичного відтворення оточуючої реальності, фактів та подій 
минулого, сучасного, майбутнього. 

Слід підкреслити, що в межах творчості одного митця 
впродовж 45 хвилин урочного часу можна детально розглянути 
та проаналізувати 1-2 мистецькі витвори. Це значно обмежує 
уявлення школярів про багатогранність мистецької спадщини 
творців. 

Для розширення пізнавальних можливостей програмного 
матеріалу ми пропонуємо включати в такі уроки самостійний 
аналіз учнями додаткових позапрограмних художніх творів. За 
навчальною програмою «Художня культура світу» автора 
Н.Є. Миропольської на вивчення теми «Італія» в 11 класі 
відводиться 4 годин програмного часу. Серед них нами 
практикувався такий розподіл змістовного матеріалу художньої 
культури епохи Відродження: 
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1. Відродження – 
епоха 
гуманізму. 

1. Пробудження почуття 
індивідуальності й захоплення 
античністю. 

2. Наукові відкриття та здобутки 
епохи Відродження. 

3. Формування світоставлення як 
європейська традиція. 

4. Образ прекрасної сильної 
духом людини у мистецтві цієї 
доби. 

1  

2. Ідеал 
універсальної 
людини у 
творчості 
Леонардо да 
Вінчі. 

1. Сторінки життя й творчості 
Леонардо да Вінчі. 

2. Багатогранність пізнань творчої 
особистості. 

3. Живопис як одна з форм 
втілення всеосяжної геніальної 
натури митця. 

1 Картини 
«Джоконда», 
«Таємна 
вечеря». 
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3. Творчість 
Мікеланджело 
Буанаротті. 

1. Сторінки біографії митця. 
2. Втілене почуття форми в 

скульптурі Мікеланджело. 
3. Продовження скульптурних 

традицій у живописі. 

1 Скульптурна 
група 
«П’єта», 
розпис 
плафону 
Сікстинської 
капели. 

4. Ідеал людини в 
живописі 
Рафаеля 
Санті. 

1. Життєвий шлях художника. 
2. Традиції античної культури в 

живописі Рафаеля. 
3. Ідеал благородності й 

духовності художника. 
4. Піднесення жіночого образу у 

творчості митця. 

1 Фреска 
«Афінська 
школа», 
картина 
«Сікстинська 
мадонна». 

На уроці з теми «Ідеал універсальної людини у творчості 
Леонардо да Вінчі» аналіз картини «Джоконда» проводився за 
такою схемою: 

1. Жанр картини. 
2. Художньо-культурний напрямок, течія, стиль. 
3. Композиційна своєрідність. 
4. Світлотіньове та кольорове рішення. 
5. Характеристика образів. 
6. Провідна ідея твору. 
Як зразок наводимо стислий аналіз картини Леонардо да 

Вінчі «Джоконда». 
Даний мистецький твір виконано в жанрі портрету. Автор 

дотримується реалістичної традиції в зображенні, що характерно 
для періоду Високого Відродження. 

Композиційно полотно зображує ніби два плани. На 
передньому – портрет жінки, фоном служить дивний, майже 
казковий пейзаж. Автор дотримується прямої перспективи в 
зображенні, акцентуючи увагу на образі Джоконди. 

При характеристиці світлотіньового та кольорового рішення 
портрету увагу десятикласників слід звернути на те, що 
основний потік світла спрямовано на обличчя та плечі, а також 
кисті рук Джоконди. Одяг і волосся виконані більш темним тоном 
у порівнянні з фоном, хоча цей колір не пригнічує й не тисне на 
глядача. Портрет окутано повітряною димкою, підкреслено 
трепетність, загадковість, піднесеність Мони Лізи. Зеленувато-
голубі тони зображеного пейзажу, розмитість контурів надають 
природі мінливості, плинності. Вражаюча художня досконалість 
твору визначається складною технікою «сфумато». Цей прийом 
допомагає акцентувати головну увагу на красі земного образу 
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жінки, наділяючи її рисами живої плотської людини. Така манера 
є характерною для даної епохи, коли небесно піднесений образ 
людини в середньовічному мистецтві поступається місцем 
гуманістично земному, наближеному до реальності життя образу 
людини епохи Відродження. 

Підкреслити цю думку допомагає запропонована учням така 
самостійна робота «Асоціативний диктант-характеристика 
портретного образу»: 

1. Учитель зачитує психологічні характеристики моральної, 
інтелектуальної, вольової та емоційної сфер особистості 
людини. 

2. Учні, дивлячись на портрет, вибирають і записують у 
зошит ті якості та риси, які, на їх думку, в найбільшій мірі 
відображають особистісну сутність Джоконди. 

Психологічні характеристики особистості людини: 

 Якості, що підкреслюють привабливість і 
гармонійність особистості: 

яскравість, респектабельність, величавість, манірність, 
витонченість, обмеженість, різнобічність, цільність, 
удосконаленість, поетичність, буденність, романтичність. 

 Якості моральної сфери людини: 
чуйність, доброзичливість, поблажливість, самолюбство, 

шляхетність, себелюбство, людинолюбство, відвертість, 
лукавство, щиросердність, прихованість, довірливість, 
безпосередність, безтурботність, примхливість, простота, 
двоїстість. 

 Інтелектуальні якості: 
споглядальність, осмисленість, розумність, розсудливість, 

критичність, кмітливість, іронічність, поверховість, банальність, 
терпимість, неординарність, своєрідність, допитливість. 

 Вольові якості: 
непокірність, норовливість, холоднокровність, 

урівноваженість, стриманість, жвавість, напруженість, 
бадьорість, спокійність, розслабленість, відважність, 
обережність. 

 Якості емоційної сфери: 
веселість, усміхненість, життєлюбство, мрійливість, 

покірність, м’якосердечність, сентиментальність, 
сором’язливість, настороженість. 

Після диктанту для характеристик образу Джоконди ми 
використовували прийом порівняння кожним учнем власної 
характеристики образу Мони Лізи з характеристиками сучасних 
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критиків та мистецтвознавців. 
Старшокласникам повідомлялось, що в історії світового 

мистецтва є твори, наділені таємничою й магічною силою, яку 
важко пояснити й описати. Одне з перших місць серед них 
посідає зображення дружини флорентійського купця Джоконди. 
Критики відзначають незаурядність, волю, розум і цільність її 
натури. Приховано-загадкову посмішку, щомиттєву мінливість 
обличчя в поєднанні з його інтелектуальною й духовною 
наповненістю. Обличчя жінки мінливе, як течія води, шелест 
листя; водночас Джоконда незмінна й вічна, як сама природа. 

Дослідники – послідовники відомого психолога Зиґмунда 
Фрейда вбачають у картині портретну схожість із самим автором, 
який шукав у собі риси матері, втраченої в дитинстві. 

У Джоконді, як у дзеркалі, кожен вік, кожна людина вбачає 
відображення себе. Зокрема, ХХ століття дало широкий діапазон 
думок про портрет: від ніжної таємничості до хворобливого 
оскалу посмішки Мони Лізи. Переважна кількість критиків 
зупиняються на виповненій дивині образу жінки, його динаміці та 
одухотвореності, проникливості у світ простої людини. 

Провідна ідея картини Леонардо да Вінчі «Джоконда» в 
ідеалізації й піднесенні людини, поєднанні в земному образі 
гармонії та гуманізму людської краси. 

Після колективного розгляду програмного твору Леонардо 
да Вінчі десятикласникам було запропоновано самостійний 
аналіз позапрограмного твору – картини «Мадонна Літта». 
Репродукція даної картини досить поширена у виданнях 
художньо-культурного та мистецького напрямків. 

Схема аналізу картини «Мадонна Літта» аналогічна вже 
наведеній схемі аналізу картини «Джоконда». 

У такій роботі для учнів викликало певні труднощі визначен-
ня композиції та техніки художнього прийому написання портре-
ту Мадонни. Тому при аналізі композиції, світлотіньового та ко-
льорового рішення необхідною є своєчасна допомога вчителя. 
Десятикласникам бажано запропонувати виявити роль Симе-
трично розташованих вікон у врівноваженні композиції портрету. 

Увагу учнів треба звернути на те, що картину написано 
темперою для надання яскравості кольоровим тонам, зокрема, 
блакитного плаща та червоної сукні Марії. 

При характеристиці образу жінки на портреті ми 
практикували порівняльну характеристику з рисами Джоконди. 
Учні писали диктант-порівняння двох портретних образів: 

1. Учитель зачитує психологічні характеристики особистості 
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людини. 
2. Учні, порівнюючи портретні зображення Джоконди й 

Мадонни Літти, вибирають і записують у зошит ті якості та риси, 
які, на їх погляд, притаманні обом жінкам. 

Психологічні характеристики особистості жінок: 

 Якості, що підкреслюють привабливість і гармо-
нійність особистості: 

симпатичність, привабливість, респектабельність, помпез-
ність, витонченість, розвиненість, поверховість, цільність, пое-
тичність, одухотвореність. 

 Якості моральної сфери людини: 
чуйність, доброзичливість, самолюбство, душевність, лю-

динолюбство, відвертість, лукавство, щиросердність, добро-
дійність, довірливість, безпосередність, правдивість, простота. 

 Інтелектуальні якості: 
осмисленість, проникливість, розсудливість, кмітливість, по-

верховість, банальність, терпимість, неординарність, своєрід-
ність, ерудованість. 

 Вольові якості: 
зібраність, урівноваженість, стриманість, напруженість, 

бадьорість. 

 Якості емоційної сфери: 
ліричність, усміхненість, життєлюбство, мрійливість, покір-

ність, м’якосердечність, настороженість. 
Такий прийом підводить до розкриття основної 

гуманістичної ідеї, яка пронизує всю творчість Леонардо да Вінчі. 
Включення учнів у самостійний аналіз портрету «Мадонна 

Літта» сприяє не лише закріпленню набутих нових знань із твор-
чості Леонардо да Вінчі, але й створює можливості для розгляду 
в запланованому часі уроку додаткового позапрограмного 
мистецького твору. 

Після аналізу портретних образів доцільно розглянути 
багатообразний твір Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Для 
розуміння учнями сюжетно-композиційної побудови фрески нами 
використовувався прийом ознайомлення з біблійним сюжетом. 
Учням зачитувався уривок «Таємна вечеря» з Євангелія від Св. 
Матвія: «А коли настав вечір, Він із дванадцятьма учнями сів за 
стіл. І, як вони споживали, Він сказав: «Поправді скажу вам, що 
один із вас зрадить Мене»... А вони засмутилися тяжко, і кожен із 
них став питати Його: «Чи не я то, о Господи?» 

Після цього десятикласники пробували за фрескою визна-
чити, який саме момент біблійного сюжету зобразив Леонардо 
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да Вінчі; хто саме з персонажів втілює образ Юди; як постаті Ісу-
са Христа, апостолів та Юди підкреслюють драматизм моменту. 

При поясненні причини незавершеності зображення образу 
Ісуса Христа ми наводили уривки Дж. Вазарі з «Життєпису 
Леонардо да Вінчі, флорентійського живописця». 

Так Вазарі підкреслює, що Леонардо да Вінчі залишив 
голову Христа незавершеною «вважаючи, що йому не вдасться 
відобразити в ній ту небесну божественність, якої потребує 
образ Христа». Вазарі згадує, що живописець взірець для голови 
Ісуса Христа «не збирався шукати на землі, що уява його 
(Леонардо да Вінчі), як йому здається, недостатня, щоб він зміг у 
своїй уяві створити ту красу й небесну благість, які мусять бути 
притаманні втіленому божеству»… 

Новаторське одкровення Леонардо да Вінчі настільки бага-
тогранне, що кожен глядач відкриває для себе все нові й нові 
переживання. З позиції сьогодення ми вважаємо за необхідне 
зосередитись на моральному аспекті сюжетної лінії твору. 

Композиція фрески підкреслює емоційний душевний стан 
кожного учасника зустрічі. І тут доцільно звернути увагу учнів на 
моральний сенс вірності й зради. Ідея відповідальності людини 
за свої вчинки, їх наслідки для суспільства та історії прокладає 
місток від гуманізму епохи Відродження до сьогоденного 
існування людини. Фреска порушує проблему людської 
порядності й душевної охайності, які мають вельми важливе 
значення для нашого сучасного суспільства. 

При вивченні творчості Мікеланджело Буанаротті 
безсумнівний інтерес представляють скульптурні композиції. Ми 
практикували порівняльний аналіз двох творів Мікеланджело: 
скульптурної групи «П’єта» із Собору Святого Петра, яку 
молодий майстер створив 1499-1500 рр. на замовлення 
французького кардинала Жана Білера де Лагрома, та 
скульптурної групи «П’єта» із Собору Санта Марія дель Флоре у 
Флоренції, виконаної між 1550-1553 рр. 

Результати порівняльної характеристики заносились 
десятикласниками до таблиці: 

Схема 
порівняльного 

аналізу 
скульптурних 

груп 

«П’єта» із Собору 
Св. Петра у Римі 

«П’єта» із Собору  
Санта Марія дель Флоре у 

Флоренції 

1. Період ство-
рення 
скульптури. 

Високе Відродження. Пізнє Відродження. 
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2. Сюжет твору. Оплакування Ісуса 
Христа. 

Оплакування Ісуса Христа. 

3. Композицій-
на побудова 
скульптурної 
групи. 

Образ Богоматері у 
скорботі з мертвим 
Ісусом Христом на 
колінах. 

Центральною фігурою є образ 
Ісуса, тіло якого підтримують 
апостол Іоанн, Богоматір та 
Марія Магдалена. Образу 
Іоанна автор надав власних 
рис. Таким чином Мікелан-
джело зображує себе причет-
ним до життя і смерті людини. 

4. Художньо-
культурний 
напрямок. 

Реалізм: Богородиця і 
сам Ісус зображують-
ся як піднесені святі, 
проте люди, у їх зем-
ному житті. Правиль-
но, пропорційно зо-
бражується досконале 
тіло Христа, з рельєф-
ними м’язами, жила-
ми, кістками 

Ман’єризм: непропорційність 
фігури драматизує сюжетний 
зміст трагічної теми загибелі 
Ісуса. 

5. Мистецька 
техніка 
виконання. 

Техніка «фініта» відо-
бражає закінченість 
обробки скульптурних 
фігур з усіх боків. Мо-
делювання фігур гла-
дке із шліфуванням 
мармуру. Прийом під-
креслює концепцію 
єдності краси та істи-
ни. Простежуються 
традиції античної 
скульптури з переко-
нанням у духовній та 
тілесній досконалості 
людини. 

Техніка «неофініта» свідчить 
про незакінченість обробки 
скульптурних фігур, впадає в 
око груба ліпка та необроб-
лена поверхня каменю. При-
йом переносить акценти з дії 
на переживання, рух змінюєт-
ься на зціплення; фігури, 
втративши фізичну міць, 
виражають внутрішню 
одухотвореність. Скульптурній 
групі притаманне виражене 
почуття, що надалі стане 
традицією для бароко. 

6. Характери-
стика 
образів. 

Динамізм і рухливість, 
прихована внутрішня 
сила скульптурних 
образів. 
Одухотвореність 
Богородиці. 
Внутрішньо стримана 
скорбота і сум матері-
жінки. Інтелектуальна 
осмисленість. 

Готовність учасників композиції 
до дії. Конфлікт людського духу 
з приземленою матерією. Об-
раз Іоанна-Мікеланджело вті-
лює скорботну співучасть заги-
белі світлого духу Ісуса. Трагік-
на міміка його обличчя макси-
мально посилена. Зусилля свя-
тих, які підтримують Христа, 
болісно тяжкі. У скульптурній 
групі образи поєднані загаль-
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ною ідеєю надзвичайної цінно-
сті людського життя, загибелі 
цілого світу, уособленого в 
житті кожної особистості. 

7. Провідна 
ідея твору. 

Піднесено-життєва 
сила людини у 
гармонії духовного і 
тілесного начал; її 
ідейна незламність за 
будь-яких земних 
перешкод. 

Трагічне відчуття кризи Від-
родження, переосмислення 
творчого надбання. Загострю-
ється плинність земного буття, 
підкреслюється вічність 
духовного начала людини. 
Конфлікт піднесеного 
духовного і приземленого 
тілесного. 

Використання порівняльного аналізу надає можливість озна-
йомити учнів водночас з програмним і позапрограмним творами 
великого митця епохи Відродження. Тим паче, запропоновані 
для вивчення школярами скульптурні групи єдиної сюжетної лінії 
уособлюють різні періоди творчості Мікеланджело. Порівняльний 
аналіз із проведення паралелей забезпечує пізнання динаміки 
особистого світогляду художника в житті й творчості. 

Ідею гуманістичного ставлення до людини в епоху 
Відродження підкреслюють фрески, створені Мікеланджело для 
Сікстинської капели. 

Впродовж запланованого урочного часу неможливо розгля-
нути численні фрески зводу та алтарної стіни Сікстинської капе-
ли. Тому для детального аналізу нами було відібрано фреску 
«Створення людини». Її герої, міцні духом і тілом, сповнені нат-
хнення й життєстверджуючої сили, підкреслюють провідні філо-
софські ідеї гуманізму у творчості Мікеланджело. При визначенні 
сюжетної лінії фрески десятикласників було ознайомлено з 
біблейським уривком «Створення людини» Першої книги 
Мойсеєва: Буття: «І сказав Бог: «Створімо людину за образом 
Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, 
і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і 
над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на Свій образ 
людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка...» 

Композиційна побудова твору відображає образи Ветхого 
завіту, представлені в стані творчої та духовної напруги, наділені 
міццю сильних характерів і пристрастей. Композицію уподібнено 
стрімкому вирію піднесених образів. Простягнута рука Творця 
світу спрямована на поки що в’ялу, неживу, але найдивнішу з 
усіх живих істот на землі – першу людину, Адама. Це своєрідний 
місток від небесно-божественного до приземлено-людського 
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начала. 
Фресці притаманна твердість ліній, гармонія й разом з тим 

світлосяйність колориту. Домінування зелено-голубих тонів 
утворює враження прозорості й чистоти зображуваного моменту 
всесвітньої історії. Фреска передає оптимістичний настрій теми 
людського майбуття. Це підкреслює основну гуманістичну ідею 
твору – утвердження людини як цінності Всесвіту. 

Увагу десятикласників необхідно звернути на те, що в даній 
фресці найповніше відображено три моделі філософського 
розуміння Відродженням світу, людини й мистецтва – це 
чуттєвий космос, єдиний і надсвітовий Бог, творець світу та 
особисто тілесна окрема людина. 

Після аналізу скульптурних груп та фрески старшо-
класникам пропонувалось спробувати визначити основні риси 
Мікеланджело-творця й людини. 

З метою допомоги учням пропонувались уривки висловлю-
вань сучасників художника й мистецтвознавців із питань живо-
пису та скульптури. Зокрема, відомий біограф і вчень скульптора 
Дж. Вазарі застиг якось Мікеланджело з різцем і молотком у 
руках, який працював при світлі факелу. Вазарі побачив 
одержимість творця, який здавалося нападає на мармуровий 
блок у бажанні якомога швидше побачити прихований образ. 

Це вольове начало сучасники називали «террібіліта», що 
стало характеризувати індивідуальну манеру скульптора. 

Російський мистецтвознавець А.Воротніков зазначає, що 
теоретики й критики часів відомих скульпторів-класицистів ХІХ 
ст. Канови й Торвадсена, підкреслюючи титанічну особистість 
Мікеланджело, закидали йому в порушенні норм смаку. 

Мікеланджело, відповідаючи на мадригал Джованні Баттіста 
Строцці, присвячений статуї «Ніч» біля гробниці Лоренцо Медичі 
в капелі церкви Сан-Лоренцо у Флоренції, писав: 

Отрадно спать, отрадней камнем быть. 
О, в этот век, преступный и постыдный, 
не жить, не чувствовать – удел завидный. 
Прошу, молчи, не смей меня будить! 

Ірвінг Стоун у романі «Муки і радощі» пише, що Мікелан-
джело міг працювати над скульптурним задумом багато діб, а то 
і тижнів поспіль, забуваючи подеколи про їжу і сон. 

Н.М. Фоміна, зав. лабораторією образотворчого мистецтва 
Інституту художньої освіти РАО наводить вірші, якими Мікелан-
джело пояснював своє мистецьке кредо:  
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С крутой горы, с разрушенной вершины, 
Где я большой скалой был окружен, 
Сошел я вниз и вижу: средь долины 
Я против воли камнем вновь пленен. 

Необхідно підвести старшокласників до визначення таких 
основних рис митця як яскрава індивідуальність, одухотворе-
ність, творча наснага, самозабуття в праці, вольове устремління, 
енергійність, здатність розуміти й відчувати філософсько-соці-
альну проблему своєї епохи, здатність порушувати у творчості 
глобальні питання людського буття: краси та істини, творчості та 
життя, знань та вчинків, тлінності тіла й безсмертя душі. 

Третім творцем, який уособлює Високе Відродження, є 
Рафаель Санті. При викладанні теми «Ідеал людини в живописі 
Рафаеля Санті» розглядається монументальна фреска 
«Афінська школа» та картина «Сікстинська мадонна». 

До відомих полотен Рафаеля входять чотири фрески Станці 
делла Сеньятура, з котрих кращою вважається «Афінська 
школа». Для зацікавлення учнів сюжетну лінію фрески бажано 
пов’язати з історією заснування Афінської школи. Зокрема відо-
мо, що іще Платон у 387 році до нашої ери заснував давньо-
грецьку філософську школу, яка стала називатися Платонів-
ською Академією за іменем міфічного героя Академа, на честь 
якого й названо місцевість поблизу Афін, де засновано школу. 

За часів Рафаеля велику роль в утвердженні гуманістичних 
ідей відіграла Платонівська Академія у Флоренції, що існувала 
приблизно з 1459 до 1521 років і продовжувала традиції 
Афінської школи. Цю Академію очолював неоплатонік і світський 
філософ Марсіліо Фічіно, який вважав, що шляхом до пізнання 
Платона є вивчення Аристотеля. В академістів існував 
своєрідний культ «вченої дружби», який прислужився темою для 
фрески Рафаеля. 

При аналізі художньо-культурного напрямку, у якому 
працював Рафаель, десятикласникам було запропоновано такі 
завдання: 

1. Уважно подивитись на фреску «Афінська школа» і виді-
лити три основні ознаки реалістичного зображення у творі (На-
приклад: використання прямої перспективи, пропорції людських 
фігур, виразність поз і жестів, зображення реальних образів). 

2. Порівняти фрески «Афінська школа» Рафаеля й 
«Створення людини» Мікеланджело. Знайти три відмінності 
реального та міфологічного зображення образів (Наприклад: 
реальність існувавши та міфічних образів, земне й небесне 
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оточення образів, використання перспективи). 
Учнів необхідно підвести до висновку, що Рафаель дотри-

мувався ідеї ясної розмірності, урівноваженості, чіткості стилю, а 
це є втіленням уявлення про велич, ідеал гуманізму тієї епохи. 

Характеризуючи композиційну своєрідність фрески 
Рафаеля, увагу старшокласників було звернено на те, що твір 
представляє одну із чотирьох основних сфер духовної діяльності 
людини Високого Відродження: богослов’я, філософію, поезію, 
правосуддя. У грандіозному архітектурному просторі 
розташована й рухається когорта світочів античної думки. На 
всіх персонажах відбиток великого знання про Всесвіт. Рафаель 
зобразив на фресці античних мислителів і вчених: Платона, 
Аристотеля, Сократа, Діогена, Піфагора, Геракліта й інших. 
Учням пропонувалось визначити, яку із чотирьох сфер духовної 
діяльності людини представлено стінною композицією. 

Далі здійснюється характеристика образів твору. У центрі 
фрески Платон указує на небо, а Аристотель немов би обводить 
рукою оточуючий світ. Учень Аристотеля Олександр Македон-
ський уважно слухає Сократа. Філософ загибає пальці на руці, 
ніби перераховуючи докази. На першому плані відомий грецький 
математик Піфагор пояснює теорему учням. В образі Геракліта 
зображено Мікеланджело в глибокій задумливості. На сходинках 
розташувався філософ-кінік Діоген, який із презирством ставився 
до світських благ. На фресці також зображено грецького 
математика Евкліда, астронома та географа Птоломея, пророка 
Зороастра з небесною кулею в руках. Юнак поряд з Птоломеєм 
дивиться прямо на глядача – це сам Рафаель. Портрети інших 
учасників сцени написано з образів відомих сучасників 
художника: Леонардо да Вінчі втілено в образі Платона, Евклід 
нагадує Броманте. Фреску прикрашають скульптури бога краси й 
мистецтва Аполлона та богині мудрості Мінерви. Такий художній 
задум яскраво свідчить про торжество в ренесансному мистецтві 
гуманістичних ідей та їх глибокого зв’язку з античною культурою. 

Основна ідея твору спрямована на утвердження поваги до 
гідності й розуму людини, її права на земне щастя, вільний вияв 
природних людських почуттів і здібностей. Новий ідеал людини 
відображає самоусвідомлюючи творчу особистість, покликану 
пізнати й перетворити світ, відкрити себе в ньому. Будучи 
різнобічним у художньому житті, Рафаель набув визнання й 
слави як творець дивних мадонн, однією з яких є «Сікстинська 
мадонна». Сюжет і композиція картини на перший погляд прості, 
але в цій простоті розкривається рафаелівська багатозначність 
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образів. Картина представляє Богоматір, яка сходить із хмар і 
тримає на руках сина. Їх оточують святі Сікст і Варвара; 
розсунута по краях завіса та два херувимчики на передньому 
плані уособлюють останній рубіж перед появою небесно-світлого 
дива. У погляді мадонни присутній відтінок тривоги як провидіння 
трагічної долі її сина й водночас готовність принести його й 
жертву. Світла жалоба матері виражена пронизливо-гостро й 
гармонійно-величаво. Погляд мадонни не фіксується й ледь 
уловимий, здається, вона дивиться не на глядача, а крізь нього. 
У широко відкритих очах відтінок тривоги й прозріння, коли 
людині зненацька відкривається її доля. Мадонна здається 
плодом божественного озаріння митця. 

При характеристиці дитячих образів ми пропонували 
десятикласникам спробувати порівняти вирази облич 
маленького Ісуса й двох херувимчиків на передньому плані. Учні 
звертали увагу на одухотвореність обличчя божественного дитя, 
серйозність і прозорливість його погляду. На думку учнів, це 
пов’язувалось із його вселенським призначенням. 

Учням необхідно повідомити, що, на думку мистецтвознав-
ців, «Сікстинська мадонна» можливо є вже провісницею Пізнього 
Ренесансу. Збірний образ ідеально прекрасної людини, 
досконалої фізично й духовно вінчає творчість великого митця. 

У кінці уроку слід наголосити, що вивчення творчості 
Рафаеля підводить підсумок творчих надбань епохи Високого 
Відродження. Гуманісти цієї доби вбачали найвищу цінність і 
мету буття в земній людині. Великі митці у своїй творчості 
поєднали ліричне та епічне сприйняття оточуючого світу. 

Запропонована нами методика надає можливість при 
вивченні художньо-культурних творів отримати знання про 
основні філософські ідеї, суспільно-культурні факти та явища 
конкретно-історичної епохи, пануючі напрямки й течії, 
індивідуальні мистецькі стилі відомих творців. 
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МЕТОДИ РОБОТИ З МУЗИЧНИМ СУПРОВОДОМ У ПРОЦЕСІ 
СТВОРЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПОСТАНОВКИ 

У статті розглядаються методи роботи хореографа з 
музичним супроводом у процесі створення хореографічного номеру. 
Розглядаються два основні методи: метод активного слухання та 
метод музичного аналізу, приділяється увага взаємозв’язку музики та 
хореографії. 

Серед усіх мистецтв, в єдності з якими розвивався танець, 
музика найбільш близька йому. Найпростіший танець не існує 
без музики, яка дає йому емоційну та ритмічну основу. Значення 
музики для хореографії перш за все змістовне. При постановці 
хореографічних номерів завжди виникає питання щодо 
співвідношення хореографії та музики. Єдність хореографії та 
музики, їх відповідність, вираження одного в іншому – один із 
загальновизнаних критеріїв художності танцювального 
мистецтва. Ця єдність досягається складними шляхами, і, 
нерідко, ми зіштовхуємося з його порушенням.  

Яскрава музика може підняти рівень творчості навіть 
середнього балетмейстера. Хореографічний номер, з невдало 
підібраною музикою, швидко сходить зі сцени. 

Робота над концертним номером починається з виникнення 
в хореографа задуму, який включає в себе ідею й тему, на основі 
яких будується сюжет і фабула майбутнього танцю. Потім 
хореограф пише композиційний план або музично-
хореографічний сценарій, який створюється для композитора 
балетмейстером. Після цього композитор приступає до 
створення музики, консультуючись у процесі роботи з 
балетмейстером. Це, так званий, третій етап роботи 
балетмейстера над хореографічним твором. 

На сьогоднішній день не завжди кожен хореограф має 
можливість працювати з композитором окремо, створюючи 
зовсім новий хореографічний твір. Власне теперішнє покоління 
хореографів має можливість працювати вже з готовим музичним 
матеріалом, який завдяки талантові балетмейстера може 
інтерпретуватися по-різному. Сучасні технічні засоби – 
використання комп’ютерів при з’єднанні уривків, накладання 
однієї музики на іншу, дають необмежені можливості для 
створення будь-якого хореографічного твору. Але при цьому 
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втрачається як цілісність музичного твору, його образність, 
ідейність, так і з’являється своєрідна еклектичність 
хореографічного тексту, що не сприяє ні збагаченню 
хореографічного мистецтва, ні задоволенням естетичних смаків 
сучасного глядача. На сьогодні дуже актуальною стала 
проблема роботи балетмейстера з музичним матеріалом. 

У процесі роботи балетмейстера над музичним матеріалом 
можна виділити два основних метода: слухання музики як метод 
активного сприйняття музичного матеріалу, та аналіз музичного 
матеріалу. 

Слухання музики – це найважливіший етап у роботі 
балетмейстера, оскільки без нього не може здійснюватися ніяка 
хореографічна діяльність. У процесі слухання формуються 
навички музичного мислення, уміння емоційно та свідомо 
сприймати музичну тканину, яка весь час перебуває в розвитку, 
а також накопичується музично-слуховий досвід. 

Для того щоб упевнитись в тому, наскільки діяльність 
слухача може бути складною, треба розглянути її, зв’язавши 
процес слухання з розумовою діяльністю, яка включає в себе 
пошук, відкриття нового й т.п. 

Сприйняття музики – це складний художньо-пізнавальний 
акт, що включає первісне слухання та естетичне освоєння 
музики. Ця діяльність полягає в естетичному пізнанні оточуючої 
дійсності, відтвореної в музичній образності, на основі засобів 
музичної виразності. 

Розглянемо рівні музичного сприйняття. Найнижчий рівень – 
це рівень непідготовленого слухача, коли музичний твір сприй-
мається на вільно-асоціативній основі. Адекватність сприйняття 
відсутня, і твір сприймається як чергування більш або менш 
гарних звукосполучень, мелодій. У цьому разі слухач може лише 
приблизно визначити настрій твору, його емоційний зміст. 

Б. Асаф’єв писав, що по-справжньому зрозуміти та оцінити 
музику може лише підготовлений слухач, той що її розуміє. « Це 
важливе тому, що пасивно сприйнята музика гіпнотизує почуття 
та зачаровує волю, активне ж розуміння її посилює інтенсивність 
переживань і розкриває перед людиною багатий світ слухових 
образів». 

Розвиток сприйняття відбувається поступово й нескінченно 
в процесі накопичення музично-слухового досвіду. Емоційно-
образне, чуттєве осягнення музики повинно бути первісним, але 
емоцією не скінчується. Сприйняття у всій повноті та 
змістовності можливе тільки в контексті інших, таких що виходять 
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за межі музики, форм пізнання. Це вміння спрямовувати 
фантазію, пам'ять, силу уяви, залучати до участі в сприйманні 
музики асоціативну сферу мислення шляхом раціонально-
логічного підходу.  

Словесна характеристика музичного твору є одним з 
найважливіших інструментів у пізнанні музики. Цей метод 
дозволяє перейти від пасивного сприйняття до активного 
слухання, сформувати в людини ставлення до музики як до 
емоційно-змістовної мови, а не як до «гарних чи негарних 
звуків». Це буде наступним рівнем сприйняття музичного твору. 
Розуміння слухачем виражальних можливостей музики, 
закономірностей музичної мови підносить музичне сприйняття до 
рівня художнього спілкування з музикою. Музична пам'ять грає 
велику роль у сприйнятті. У слухача, який добре знає музику, 
часто її слухає, ця пам'ять дуже розвинена. Таким людям дуже 
легко сприймати різноманітні музичні твори, вони добре 
розуміють їх і кожна музична інтонація торкається їх душі. Хто 
менше знайомий із музикою, складніше розуміє багатство її 
змісту. У процесі слухання з’являються навички слухання музики, 
здобуті свідомо або стихійно. Ці навички допомагають зрозуміти 
логіку музичної думки, вникнути в зміст музичного образу. 
Найперше – це вміння відокремлювати інтонаційні зв’язки 
музичного твору, слідкувати за розвитком основних музичний 
інтонацій. У цьому може допомогти також з’ясування жанрових 
характеристик як у їх простих формах «пісня, марш, плач», так і 
в більш складних, видозмінених. 

Дуже важливу роль у сприйнятті музики відіграє осягнення 
змістовних функцій тих виразних засобів, які використані 
композитором. Наприклад, яскравий звукозображувальний 
елемент – символ, який є ключем до проникнення в загальну 
концепцію задуму. Це фанфарні звуки, які символізують рок у 
Четвертій симфонії П. Чайковського, чи дзвін набатного дзвону в 
Другій симфонії А. Хачатуряна, чи звуки, які імітують природні, 
котрі дуже легко зрозуміти. Завдяки нашому музичному досвіду й 
фантазії ми інтуїтивно передчуваємо рух музики.  

Наступний метод роботи з музичним матеріалом – аналіз 
музичного твору та засобів музичної виразності. Аналіз – у 
загальному значенні цього слова – це процес уявного чи 
фактичного роз’єднання цілого на складові частини. Це 
відноситься й до музичного аналізу. У процесі музичного аналізу 
розглядають окремо емоційно-смисловий зміст і жанрову 
природу твору, його мелодику та гармонію, фактурні й темброві 
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властивості, драматургію та композицію. Але, говорячи про 
музичний аналіз, ми маємо на увазі й наступну фазу розуміння 
твору – це взаємодії різних елементів цілого, тобто – синтез. 
Цукерман В.А. назвав такий аналіз цілісним «при котором с 
большой полнотой охватываются все стороны музыкальной 
формы произведения и на этой основе характеризуется 
образно-эмоциональная природа целого и частей» [1; с.10]. 
Загальні висновки можна робити лише на основі різнобічного 
підходу до аналізу, інакше можливі помилки, досить серйозні. 

 Музично-аналітичну діяльність з музикою балетмейстер 
починає спочатку стихійно. А потім усе більш усвідомлено, 
вслуховуючись і глибоко вдумуючись у те, що він чує. Існує 
учбовий курс музичного аналізу, який вивчають у музичних 
закладах і який, бажано, щоб знали хореографи. Цей курс 
послідовно та систематично навчає вмінню розібрати музичний 
твір. Мета аналізу – у розкритті сутності музичного твору, його 
внутрішніх властивостей і зовнішніх зв’язків, досягнення 
«таємниць» втілення музичного змісту в художній формі. Більш 
конкретно це значить, що треба виявити:  

- жанрові витоки творів; 
- його образний зміст; 
- типові (для жанру й стилю) і характерні засоби втілення; 
- характерні риси свого часу й місце в сучасній культурі. 
Аналіз музичних творів може йти найрізноманітнішими 

шляхами. Той чи інший шлях залежить від обраної теми, від 
поставленого автором перед собою завдання, від ракурсу 
розглядання музичного матеріалу, від жанру твору. Знання 
хореографом музичного тексту у всіх деталях дозволить 
побачити й індивідуально сприйняти в почутому ту образність, 
без якої не може народитись єдність музики й танцю. 

В аналізі можна й треба розкрити виразність композиційних 
засобів, їх роль у розвитку, а через це наблизитись до розкриття 
художнього змісту. Але це не означає, що при такому аналізі 
зміст уявляється вже в готовому виді. 

Питання про музичний образ і художній зміст в істинній 
естетичній сутності цих понять особливо складне, тому що одне 
й друге втілюється й глибоко лежить у самих композиційних 
засобах, не спираючись на предметність і сюжетику, притаманну 
іншим видам мистецтва. 

«Музичне мистецтво орієнтовано на втілення не зовнішньо-
го боку предметів, а їх узагальненої сутності, що ніколи не може 
бути зведена до поверхової описовості, видимості – матеріаль-
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ної, речової оболонки. Навіть у своїх найконкретніших «зобра-
женнях» музика розкриває лише узагальнений характер дійсно-
сті й робить це емоційно й динамічно. Втілюючи процесуальність 
буття, насамперед його психічної сфери, музика здатна у своїх 
вищих формах підноситися до найвищого рівня ідейно-змістов-
ного узагальнення, створювати глибокі художні концепції, висту-
пати засобом справді духовного зв’язку між людьми» [2; с. 16]. 

Музика – мистецтво досить конкретне й образно визначне у 
своєму емоційно-смисловому значенні, але вона невизначена й 
багатоманітна в передачі наочних уявлень об’єктивного світу. 
Тому одна й та ж сама музика може мати різні образні 
пояснення. І коли балетмейстери трактують музику із сюжетно-
зображувального плану або створюють образ, який не співпадає 
з назвою музичного твору, це не є поганим, якщо при цьому 
правильно передається емоційно-смисловий зміст музики, але 
будь-які зміни цього емоційно-смислового змісту призводять до 
таких трактувань, при яких танець сприймається не як 
співпадаючий з музикою, а як руйнуючий її образність і зміст. 

Програмність у музиці спрямовує творчу фантазію 
композитора й художньо здійснює його задум. У той самий час 
вона допомагає хореографу зрозуміти цей задум, стимулює його 
уяву. Але сама по собі програмність не ототожнюється з самим 
художнім змістом, а є лише життєво-образним, сюжетним або 
загально-діючим його боком, тому підходити до музичного змісту 
слід не прямолінійно, а опосередковано, через вивчення й аналіз 
композиційних засобів. 

Досягнення розуміння мистецтва є пізнавальним процесом 
глибокого творчого характеру. Енергія активного, творчого 
відношення людини до мистецтва залежить як від якості самого 
мистецтва, так і від індивідуальних здібностей людини, від її 
власного духовного напруження та від рівня її художньої освіти. 
Виховує тільки справжнє мистецтво, і тільки хореограф-музикант 
зможе створювати таке справжнє мистецтво. 
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НОВІ ПІДХОДИ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ 
ФОРТЕПІАНО ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МУЗИКИ  

В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

У статті розглядаються підходи, що використовуються 
майбутнім учителям музики в ході викладання курсу фортепіано. Нові 
підходи розглядаються з урахуванням вимог Болонського процесу. 

Сучасний етап у музичному виконавстві характеризується 
інтенсивними пошуками можливостей оптимізації загальної 
музично-естетичної та водночас спеціальної професійної освіти. 
Ось чому сьогодні предметом найуважнішого вивчення є пошук 
нових підходів до змісту принципів і методів виховання творчої 
виконавської майстерності в студентів, які дозволять їм 
самостійно розв’язувати завдання осягнення й переконливого 
втілення художнього образу твору. 

Багатофункціональність кваліфікації викладача музики 
(диригент, концертмейстер, викладач співу, лектор) обумовлює 
комплексний підхід до його виховання як фахівця. 

На перший погляд ми маємо всі підстави розраховувати на 
значні позитивні зміни в стані справ, що пов’язані з оволодінням 
студентами фортепіано та заохоченням їх до систематичних і 
плідних занять, бо розуміння корисності курсу не викликає 
заперечень ні у викладачів, ні в студентів. 

Але це тільки на перший погляд. На практиці все виглядає 
зовсім інакше. 

До Університету приходять студенти, які мають різні 
можливості та рівень підготовки. І це зважаючи на те, що дехто з 
них має дипломи про середню спеціальну освіту й тому повинні 
володіти фортепіано на рівні програмних вимог середньої ланки 
музичної освіти, бути готовими до вирішення складних 
професійних завдань. Але реальність залишає нас без будь-яких 
підстав для здійснення прогресивного накопичення художніх та 
технічних труднощів у повному обсязі як однієї з найголовніших 
умов навчання. 

Певна річ, виховання викладача музики в класі фортепіано 
ми розглядаємо як процес практичної реалізації творчих 
уявлень. Робота в класі повинна бути тісно пов’язана з основною 
спеціальною дисципліною диригуванням та підпорядкована, 
насамперед, її меті та завданням. Для викладача-диригента 

                                                      
*
 © Єлісеєнко О.П. 



 
ССККААРРББННИИЦЦЯЯ  ММЕЕТТООДДИИЧЧННИИХХ  ІІДДЕЕЙЙ 

 

 
 

 
180 

володіння фортепіано обумовлює всю подальшу діяльність, 
оскільки в його розпорядженні лише 2 засоби читання нотного 
тексту: внутрішній слух та фортепіано. 

Багаторічна завзята праця та наполегливість у володінні 
фортепіано дають основне знаряддя в його «диригентські руки» 
– засіб для доброго розуміння тексту. У понятті повноцінної 
художньої майстерності, яка становить складний комплекс 
розвинутих і вихованих здібностей, навичок, умінь, теоретичних і 
практичних знань, умовно можна поділити на три основні сфери: 
майстерність інтерпретації (розробка твору й створення 
індивідуальної концепції його виконання), майстерність 
артистичного (емоційно-образного, вольового) впливу й технічна 
майстерність. Вона, як відзначають науковці-методисти зі своїх 
особистих спостережень на сьогодні досить добре розроблена й 
успішно застосовується при вихованні інструментально-
технічних навичок. Особливо мало приділяється уваги 
вихованню артистизму, відчуттю співтворчості з композитором. 

Процес закріплення набутих навичок, їх удосконалення, роз-
виток та набуття нових як у класі диригування, так і в класі спе-
ціалізованого фортепіано – необхідний для розкриття артистич-
ного обдарування студента, зростання його професійної май-
стерності. Проте в студентів він приходить не завжди активно. 

Відсутність у студентів–диригентів постійного прямого 
контакту з «інструментом» (хором) потребує від викладача 
фортепіано вирішення специфічних задач, які відрізняються від 
тих, які використовують у роботі зі студентами інших 
спеціальностей. Перед викладачем фортепіано, що працює з 
викладачами –»хормейстерами», постає завдання застосування 
«компактного» тобто прискореного методу навчання. Цей метод 
передбачає зміщення акцентів у розвитку студентів. Наприклад, 
в умовах занять у класі фортепіано віртуозність як мета 
навчання виключається й не потребує зусиль та часу для 
вирішення задач, пов’язаних з нею. 

Нам же потрібно оснастити студента-хормейстера навич-
ками, необхідними для практичної діяльності: технікою читання з 
листа, знанням ключів, читати хорові партитури та оркестрові. 

Жест диригента може передати характер виконуваної 
музики, міміка, очі – як компонент диригентської техніки – 
передають образний зміст твору, його емоційну наповненість. 

Мануальній техніці підвладна передача темпу, розміру, 
метра, виявлення динамічних співвідношень звучності, різнома-
нітність штрихів. Такі проблеми як звуковисотність, гармонія, 
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темброве інтонування, дрібні ритмічні рисунки інколи майже 
недоступні передачі засобами диригентської техніки й можуть 
легко зникнути зі сфери уваги студента. Тому робота педагога зі 
студентом у класі фортепіано ведеться не тільки в процесі 
виконання, а ще й за фортепіано. Особливо складна робота над 
поліритмічними формулами – одночасне сполучення кількох 
ритмів із неоднорідною кількістю часових долей у такті. Форте-
піанна методика має деякі рекомендації із цього питання [1]. 

Подолання вищезгаданих труднощів із фортепіано сприяє 
здобуттю навичок фізіологічних та психологічних відчуттів, які 
необхідні для розвитку активного творчого слуху та вироблення 
прийомів диригентської техніки  

Мета аналізу виконаного твору обумовлює функції самого 
аналізу, який допомагає не лише вирішувати технічні задачі, 
наприклад, виявити музичну структуру або особливості 
інтонування, ансамблю, а й поєднує питання пізнання з 
елементами уявлення, втілення. 

У той же час не може уявлення обійтися без вивчення. 
Взаємозв’язок між пізнанням та уявленням відіграє велику роль 
при такому аналізі хорового твору й у класі диригування. 

Поставлена проблема примушує змінити й методи аналізу. 
Замість констатації факту провідним стає доказ, пояснення. 
Викладання відомостей уже не носить узагальнюючого та 
абстрактного характеру, а із самого початку орієнтує нас на 
розкриття суті твору, що вивчається. 

Повноцінне оволодіння комплексом виконавської 
майстерності, зокрема специфічними інтерпретаторськими й 
артистичними його компонентами, можливо лише за умови 
максимального розвитку активності й самостійності музичного 
мислення студента, яки є невід’ємним фактором взаємодії із 
кредитно–модульною системою в рамках Болонського процесу. 

Правила перспективного стильового планування в рамках 
Болонської системи у великій мірі поширюється на профілюючу 
частину програми: супровід до вокальних та хорових творів, 
камерних ансамблів, відбір літератури для читання нот із листа. 

Ніде на інших уроках та заняттях крім фортепіано, майбутній 
викладач – диригент не може так докладно відтворити кожну 
деталь, відчути, створити лінію, кожну інтонацію. Багатопланової 
фактури музичного твору. 

Тому, чим ширше діапазон репертуару охоплений такою 
роботою, тим краще буде підготовлений музикант до самостійної 
практики. 



 
ССККААРРББННИИЦЦЯЯ  ММЕЕТТООДДИИЧЧННИИХХ  ІІДДЕЕЙЙ 

 

 
 

 
182 

Очікуваний результат від упорядкування матеріалу з курсу 
спеціалізації фортепіано – є підвищення якості вищої освіти, 
конкурентно спроможності випускників та престижу національної 
освіти. 
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РЕДАГУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ 
УМІНЬ УЧНІВ П’ЯТИХ КЛАСІВ ШКІЛ З РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

НАВЧАННЯ  

У статті розглядаються актуальні проблеми викладання 
української мови в школах з російською мовою навчання. 
Аргументується необхідність використання вправ для редагування у 
процесі розвитку комунікативних умінь учнів 5-х класів. Наводяться 
зразки різних вправ для редагування як ефективного засобу 
формування текстотворчих умінь учнів. 

Однією з основних рис освіченої особистості є її мовленнєва 
культура. Уміння точно, логічно, послідовно висловлювати 
думки, добирати найдоцільніші мовні засоби для комунікації – 
важливі показники високої культури мовлення.  

У сучасному мовознавстві загальновизнаною є думка, що 
реальною одиницею комунікації є текст. Саме тому шкільний 
курс української мови, зокрема в школах з російською мовою 
навчання, спрямований на формування вмінь правильно пере-
давати думки в усній і писемній формі, тобто створювати текст. 

Невід’ємною складовою процесу тектотворення є контроль 
за якістю висловлювань. Без уміння знаходити більш влучні 
слова, підбирати досконалі синтаксичні моделі для вираження 
думки, неможливо досягти позитивних зрушень у мовленнєвому 
розвитку. Як зазначають методисти, ефективним засобом 
навчання, який допомагає учневі критично сприймати свій 
продукт мовлення (текст) є редагування [5, с. 164]. 

Мета статті – розглянути різні види вправ з редагування як 
ефективного засобу формування текстотворчих умінь учнів 

                                                      
*
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п’ятих класів шкіл з російською мовою навчання.  
Спостереження за мовленням п’ятикласників шкіл з 

російською мовою навчання, дає підстави констатувати, ство-
рюючи власний текст, вони не помічають пропусків головного в 
змісті висловлювання, порушень логічної послідовності у 
викладі, невиправданих повторів тих самих слів, одноманітних 
конструкцій тощо.  

За свідченням науковців, кожна помилка – це порушення 
певної норми: інформаційної, композиційної, логічної, лінгвістич-
ної, що «виникло внаслідок впливу на мову дітей місцевих 
діалектів, соціальних жаргонів, просторіч, індивідуальних 
мовленнєвих навичок (неузгодження з мовними нормами) або 
неповного засвоєння норм літературного вираження» [5, с. 177]. 
Потрібна систематична, цілеспрямована робота, щоб навчити 
учнів бачити ці помилки, виробити звичку уважно ставитись до 
усних і письмових висловлювань, вносити в текст зміни з 
урахуванням мовних і позамовних чинників, тобто прищепити 
вміння редагувати створюваний текст. 

Зазначимо, редагування складається з двох рівноправних 
процедур – аналізу (контролю) та виправлення (реконструкції). 
«Аналіз – це процедури пошуку, фіксації та локалізації помилок у 
повідомленні, а виправлення – це процедури видалення 
помилок, виявлених у процесі контролю» [4, с. 63]. Отже, 
формування в учнів умінь редагувати чужі й власні 
висловлювання передбачає ознайомлення з методами аналізу 
текстів, оволодіння прийомами усунення недоліків композиції та 
мовленнєвого оформлення. З цією метою в загальну систему 
вправ, передбачену для засвоєння відповідного програмового 
матеріалу, слід включати вправи на редагування, що побудовані 
на прийомах видалення, вставлення, переставлення й заміни. 
Залежно від типу помилок, що допускаються у процесі 
текстотворення, такі вправи можна поділити на три групи. Перша 
група – це вправи на редагування порушень лексико-
граматичних і стилістичних норм, друга – стосується коректу-
вання інформативно-змістових і структурно-композиційних 
особливостей, третя – розрахована на інтегральне редагування, 
тобто одночасне контролювання різних видів норм.  

Залежно від етапу розвитку вмінь здійснювати контроль за 
якістю висловлювань завдання до вправ можуть бути різного 
рівня складності: простіші та складніші. На підготовчому етапі, 
коли учні ознайомлюються з різними видами помилок, викори-
стовуються простіші завдання, розраховані на застосування по-
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операційного способу здійснення контролю – учням пропо-
нується знайти й відповідно виправити помилки певного виду.  

Ураховуючи програмовий матеріал, що вивчається в п’ятому 
класі шкіл з російською мовою навчання, це можуть бути такі 
вправи: 

Вправа 1. Прочитайте речення. Зверніть увагу на виділенні 
слова. За довідкою з’ясуйте їх лексичне значення. Поміркуйте, 
чи у властивому для них значенні вони вжиті. 

1. З півночі дмухнув холодний проникливий вітер. 
2. Пронизливий розум допоміг Сергійку зорієнтуватись у цій складній 
ситуації. 3. Затемнення сонця – досить рідке явище природи. 3. 
Фарба була дуже рідкою. 4. Лікарі поставили хворому невірний 
діагноз. 5. Каса передчасного продажу квитків знаходиться на 
другому поверсі. 

Довідка: Пронизливий вживається для характеристики 
природних явищ. Проникливий характеризує розумову 
діяльність людини.  

Рідкий, той що має негусту масу. Рідкісний – це такий, що 
зустрічається не часто. Передчасний – який відбувається 
раніше, якого не чекали. Попередній – який здійснюється 
заздалегідь, наперед. Невірний – який не заслуговує на довіру.  

Вправа 2. Прочитайте речення. Поміркуйте, чи правильно 
вжиті в них виділені слова. Доведіть свою думку. 

1. Лист потрібно відправити за вказаним адресом. 2. Молодша 
сестричка постійно мішала Оленці виконувати домашнє завдання. 3. 
Тетяна Вікторівна швидко вилічила всю нашу сім’ю. 4. Нас попросили 
залишатися на своїх містах. 5. На небі висипали зорі, з’явилася луна. 

Вправа 3. Прочитайте. Знайдіть слова, вжиті в невласти-
вому для них значенні. Відредагуйте речення й запишіть.  

1. Машини проносилися повз мене з сильною швидкістю. 
2. Шукаючи дорогу з лісу, ми натрапили на пересушену річку. 3. Не 
дивлячись на дощ, друзі відпочивали весело й цікаво. 4. Наш клас 
готувався до виступу протягом цілої неділі. 5. Ходять слухи, що в 
цьому озері живе водянисте чудовище. 

Вправа 4. Прочитайте уважно речення. Поміркуйте, чому не 
можна сполучати виділені слова. Відредагуйте речення й 
запишіть.  

1. Ліс зустрів гостей дуже вечірньою прохолодою. 2. Бабуся 
розтопила в печі невеличке вогнище. 3. Восени листя з маленьким 
шелестом падає до долу. 3. Молоді юнаки допомагали піднятися на 
борт корабля. 4 . Дерева у парку були вже зовсім трішки голі. 5. 
Екзотичні фрукти, якими нас пригощали, були страшенно приємні 
на смак. 6. Усі разом ми назбирали два з половиною літра суниці. 

Вправа 5. Прочитайте речення. Знайдіть зайві слова. 
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Відредагуйте речення й запишіть. 
1. Старим людям похилого віку потрібна наша допомога. 2. День 

здавався довгим і тривалим. 3. Необхідно з повагою ставитися до 
однокласників, взаємно допомагати один одному. 4. За чотири години 
часу вони дісталися до місця розташування табору. 5. Біля хатини 
зажурившись сидів старий дідусь. 

Вправа 6. Прочитайте. Знайдіть невиправданий повтор 
слів. Відредаговані речення запишіть. 

1. Узимку стоять сильні заморозки й морози заморожують річки 
та озера. 2. Мене цікавить не тільки природа у світі, а й тваринний 
світ. 3. Зі школи діти вийшли на шкільне подвір’я. 4. Різдво – це свято, 
яке святкують усі християни.. 5. Осінні тумани нагадували про 
початок осені. 

Вправа 7. Прочитайте речення. Знайдіть русизми. Замініть 
їх українськими відповідниками. Відредаговані речення запишіть. 

1. У Криму багато дворців, відомих на весь світ. 2. Минуло дві 
неділі після зустрічі. 3. Мова допомагає понять історію та культуру 
нашої країни. 4. Потрібно вчитись оцінювати свої поступки. 5. У цій 
зоні отдиха є двадцять три ставки та прекрасні ліси. 

Вправа 8. Прочитайте речення. Знайдіть і виправте 
стилістичні помилки.  

1. Зимові канікули я провів на найвищому рівні. 2. Земля – кружляє 
навколо сонця. 3. Ми побалакали з учителем про підготовку до свята. 
4. Уранці діти покрокували до школи. 5. Дослідники вгледіли айсберг, у 
якому за підрахунками, було води більше, ніж в Азовському морі. 6. 
Відпочиваючи в санаторії, я зустрів своїх педагогічних працівників. 

Вправа 9. Прочитайте речення. Знайдіть і виправте 
помилки у вживанні роду іменників. При необхідності 
скористайтесь довідкою.  

1. Густі зелені листя змикалися, утворюючи щільний дах. 2. Крізь 
них пробивались, як місячне сяйво, сонячні проміння. 3. Все небо 
затягнуло хмарами, неначе хтось розлив сині чорнила. 4. Мої волосся 
стали пишнішими.  

5. Чужа біль нікому не болить. 

Довідка: іменники листя, проміння, волосся чорнило в 
українській мові мають форму однини й належать до середнього 
роду; іменник біль – до чоловічого. 

Вправа 10. Прочитайте речення. Знайдіть і виправте 
помилки у вживанні форм прикметників. При необхідності 
скористайтеся довідкою Запишіть речення правильно. 

1. Лев страшніше тигра. 2. Моя мама сама найкраща в світі. 3. 
Займатися спортом – моє саме улюблене заняття. 4. Таня сама 
дорожча подруга моєї сестри. 5. Олексій старше мого брата на два 
роки. 6. Весняні дні довше зимових. 

Довідка: в українській мові при зіставлені обов’язково 
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використовують прийменники ніж, за, від, а прикметники 
узгоджуються з іменниками у роді й числі; російській конструкції 
типу самый родной відповідає – найрідніший. 

Вправа 11. Прочитайте речення. Поміркуйте, чи правильно 
вживаються в них сполучники. 

1. Рудик дуже пухнастий та великий кіт. 2. Шерсть у нього 
жовтого кольору та по ній розкидані чорні плями. 3. Лапи м’які, але 
дуже ніжні, і кігті гострі, як голки. 4. Чекати подругу довелось довго, 
але з нудьги я почала плести вінок. 5. Їжачок поворухнувся, подивився 
на мене, а потім дуже злякався. 6. Спинка у неї сіра з темним 
смужечками, але на шийці біла краватка.  

Вправа 12. Прочитайте текст. Поміркуйте, чи послідовно 
розкривається зміст тексту. Доведіть свою думку.  

Текст №1 
Повертаються з вирію пташки. Їх радісний спів лунає у 

верховітті дерев. Настала довгоочікувана весна. Тепле ласкаве 
сонечко ніжно посміхається з гори й зігріває землю. Ось уже 
пробивається з-під неї соковита травичка, і все навколо вкривається 
зеленим килимом. На серці радісно та спокійно. Нарешті проминули 
холодні зимові дні. 

Текст №2 
Хризантеми відразу здивували мене своєю різноманітністю та 

красою. Вони були дивовижні й неповторні. Високе темне стебло, 
вузьке листя, великі пишні, мов розсипані зорі, квітки. Від подиху вітру 
вони заколихалися, неначе затанцювали.  

Мені дуже сподабався цей «бал хризантем». На клумбі вони 
набагато красивіші, ніж у вазі. 

Вправа 13. Учням потрібно було описати улюблену квітку. 
Прочитайте текст, складений одним учнем. Поміркуйте, чи 
правильно він виконав завдання. Доведіть свою думку. 

Жодне свято не можна уявити без квітів. Будь-який подарунок 
завжди приємніше отримувати разом із квітами. Мої наулюбленіші 
квіти – це ромашки. Цвітуть ромашки влітку. За ніжність і красу їх 
часто називають польовими царівнами. Хоч ростуть вони не лише в 
полі, а й на квітниках. Ромашка й справді схожа на казкову царівну – 
тендітна і велично замріяна. 

Більш складними є завдання, що передбачають пошук і 
самостійне визначення різних видів помилок. Зауважимо, 
інформаційно-змістові, стилістичні та окремі види лексико-
граматичних помилок можна знайти лише в контексті Тому 
вправи з такими завданнями, повинні містити фрагменти 
зв’язних висловлювань, або цілісні тексти. Наведемо приклад 
таких вправ. 

Вправа 1. Знайдіть помилки в тексті, назвіть їх види. 
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Поясніть причину виникнення. Відредагуйте й запишіть текст. 
Текст №1 
Наприкінці учебного року дідусь подарив мені путівку в табір 

«Ласпі». Я дуже волновалась, адже це був мій перший відпочинок без 
рідних. Але хвилювання сразу пройшли, коли я познайомилася в 
автобусі з іншими ребятами. Усі вони були хорошими і ми 
подружилися. 

Текст №2 
Нарешті наше желання здійснилися. Ми поїхали на катері на 

морську прогулянку. Спочатку ніхто не зрозумів, що це за 
фонтанчики б’ють з води, а поряд з ними щось чорніє. І раптом усі 
разом здогадалися: «Це ж дельфіни!» Дельфіни підпливали все ближче 
й ближче, кивали нам своїми мордочками, будто віталися. Мабуть, 
вони гралися, а ми раділи цим. Це була незабутня встрєча!  

Вправа 2. Прочитайте уважно текст. Визначте, що його 
робить монотонним і нецікавим. Назвіть помилки. Відредагуйте й 
запишіть текст.  

Незвичайну ялинку поставили цього року в центрі нашого міста. 
Ця ялинка велика-велика, мабуть, найбільша в місті. А як наша ялинка 
прикрашена! Глянеш здалеку – уся в золоті стоїть, підійдеш ближче 
до ялинки – бачиш, що на кожній гілочці ялинки висять кульки. З 
верхів’я спадає сріблястий дощик. 

Запропоновані вправи належать до першої та другої групи. 
Їх можна класифікувати як підготовчі до виконання інтегрального 
редагування. Вправи третьої групи мають найвищий ступінь 
складності, оскільки розраховані на контроль усіх типів помилок: 
лексико-граматичних, стилістичних, інформативно-змістових, 
структурно-композиційних.  

Такі вправи слід виконувати за певними інструкціями, у яких 
зазначено порядок і способи виконання редагування тексту. 

Пропонуємо орієнтовний варіант такої інструкції. 
І. Прочитайте уважно текст, визначте, чи відповідає його 

зміст темі висловлювання, завданням спілкування. 
II. Перевірте послідовність і логічність викладу думок: 
1) відмежуйте вертикальною лінією кожне речення (помітки 

робіть олівцем), визначте, за допомогою яких засобів вони 
поєднуються між собою; 

2) подумайте, чи кожне наступне речення доповнює зміст 
попереднього, чи не забув автор повідомити важливу 
інформацію, чи є необхідність доповнити думку (при необхідності 
допишіть потрібні слова, речення). 

III. Перевірте використання мовних засобів: 
1) лексичних: чи всі слова вжиті у властивому для них 

значенні, чи не порушено лексичну сполучуваність слів (за 
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допомогою словника визначте значення слів, що викликають у 
вас сумнів, замініть слово); чи немає невиправданих повторів, 
зайвих слів (позначте корені слів, простежте чи повторюються в 
реченні слова одного кореня, чи повторюються одні й ті ж слова 
в кількох реченнях підряд, замініть їх займенниками або 
синонімами); 

2) стилістичних: чи є слова, що не відповідають стилю 
тексту (вилучіть і замініть їх потрібними); 

3) граматичних: визначте, чи не порушено порядок 
побудови речень, чи зрозумілий зміст кожного речення, чи 
правильно вжиті форми слів (при необхідності поставте питання 
до кожного слова в реченні, зробіть перестановку слів, запишіть 
речення правильно).. 

Текст №1 
У мене є кішка. Вона гарненька, біла та пухнаста. В неї зелені 

очі. У неї маленькі білі лапки, кігті гострі та маленькі, як голки. Вона 
має дуже гарний, пухнастий, довгий білий хвіст. Тому що вона така 
гарненька та біленька, ми її назвали Пушинка. Ми її дуже любимо, а 
вона дуже полюбляє іграться з нами та нашою собакою. 

Практика переконує, виконання вправ на редагування 
привчає учнів помічати недоречно вжиті слова, граматичні 
форми, синтаксичні конструкції, сприяє розвитку текстотворчих 
умінь п’ятикласників шкіл з російською мовою навчання й 
підвищує рівень їх культури мовлення. 
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКОГО 
ЗАНЯТТЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Стаття присвячена підготовці студентів до семінарських 
занять з історії України шляхом самостійної роботи за 
запропонованою автором методикою. 

Нормативній навчальній дисципліні «Історія України» 
належить важливе місце в системі освіти, оскільки 
інтелектуальний потенціал працівників визначається не тільки 
глибокими спеціальними знаннями, а й високими 
громадянськими й національно-патріотичними якостями. 

Історія України – це більше ніж наука. Вона, як це й має бути 
в цивілізованій країні, є частиною національного світогляду, 
складовою загальної культури як суспільства, так і людини. 

Головна увага даного курсу приділяється історії українського 
національно-визвольного руху, історії української державності. 
Особливе місце відводиться таким грандіозним  подіям нашої 
історії, як національно-визвольна війна 1648-1676 рр. та 
національно-демократична революція 1917-1920 рр.  

Крім того, після кожного розділу пропонується перелік 
додаткової літератури для поглибленого вивчення даної теми. 

Матеріал курсу скомпоновано за тематично-хронологічним 
принципом у 10 розділах, які відповідають певним періодам 
історії України. Основою запропонованої періодизації курсу є 
суспільно-політична, державна проблематика, а також 
соціально-економічні зміни в розвитку українського суспільства. 

Процеси, події та явища вітчизняної історії висвітлюються в 
контексті загальноєвропейської та світової історії. 

Зміст курсів інтегрує соціальну, економічну, політичну й 
духовну історію та висвітлює тісний взаємозв’язок усіх сфер 
людського буття. У межах даного підходу особлива увага 
приділяється питанням духовності, повсякденного життя, 
психології суспільства. 

Мета курсу: забезпечити студентам допомогу й підтримку в 
розумінні суті історичних процесів, що відбувалися в минулому й 
відбуваються нині в Україні. Навчити аналізувати й 
узагальнювати історичний матеріал запевною системою.  

Завдання курсу: 

 виробити вміння порівнювати, характеризувати, 

                                                      
*
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аналізувати різні точки зору щодо подій та явищ історії України; 

 навчити студентів розуміти суть історичних процесів, що 
відбувалися в минулому й відбуваються нині в Україні; 

 навчити студентів визначати хронологічну послідовність 
подій, доводити взаємозв’язок явищ і подій, готувати доповіді, 
повідомлення, складати характеристики та політичні портрети 
видатних діячів української історії; 

 виробити вміння знаходити й критично аналізувати 
потрібну інформацію з минулої та сучасної історії України, 
застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних 
процесів;  

 допомогти зрозуміти суть історичних явищ, що відбулися 
в минулому й відбуваються нині в Україні; 

 виробити вміння аналізувати й узагальнювати матеріал 
за певною системою, оцінювати найважливіші події та явища 
української історії в контексті світової історії; 

 виробити вміння зіставляти історичні події, процеси з 
епохами, орієнтуватися в науковій періодизації історії. 

Складовою курсу «Історія України» є семінарські заняття, які 
проводяться після лекційних занять і теми яких можуть або 
співпадати з темами лекцій або не співпадати з ними. 

Підготовка до семінарського заняття є обов’язковим 
елементом навчального процесу у ВУЗі і потребує особливих 
умінь і навичок. З метою ефективної підготовки до семінарського 
заняття з даного курсу нами запропонована наступна методика 
підготовки студентів до семінарського заняття.  

Для прикладу можна взяти семінарське заняття з теми 
«Проблеми української історії 1945-1991 рр.». Розраховане дане 
заняття на 4 години.  

Питання першого семінарського заняття з даної теми будуть 
наступними: 

1. Україна в системі міжнародних відносин. Возз’єднання 
українських земель. 

2. Труднощі відбудовчого періоду в Україні. Голод  
1946-47 рр. 

3. Соціально-економічні перетворення та національна 
політика в західних областях України. Дії збройних формувань 
ОУН – УПА. 

4. Суспільно-політичне життя в Україні наприкінці 40-х – на 
поч. 50-х рр. Сталінські репресії. 

5. Спроби лібералізації суспільно-політичного життя у 
другій пол. 50-х – першій пол. 60-х рр. Зародження 
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дисидентства. 
6. Проблеми розвитку народного господарства України в 

середині 60-х рр. 
Питання для обговорення на другому семінарському занятті 

з теми «Проблеми української історії 1945-1991 рр.» наступні: 
1. Спроба запровадження господарських реформ у другій 

пол. 60-х – першій пол. 80-х рр. та їх невдачі. 
2. Наростання соціальних проблем. Згортання демократії. 
3. Дисидентський, правозахисний та національно-

визвольний рух в Україні 60–80-х рр. 
4. Процес перебудови. Перші кроки демократизації 

суспільства. 
5. Зростання суспільно-політичної активності населення 

України наприкінці 80-х – на поч.  90-х рр. 
6. Декларація про державний суверенітет України. Акт 

проголошення незалежності України. 
Для того щоб дати відповідь на поставлені запитання, 

студенти мають пройти декілька етапів підготовчої роботи. 
І етап – це засвоєння матеріалу, який подавався на 

лекційному занятті. Зміст матеріалу охоплював наступні 
проблеми:  

Період посилення сталінського тоталітарного режиму (1945–
1953 рр.). Територіальні зміни в Україні після другої світової 
війни. Україна на міжнародній арені. Відбудова господарства. 
Перетворення в Західній Україні. 

Період хрущовської «відлиги» (1953–1964 рр.). Період 
«застою» і кризи радянського суспільства (1964–1985 рр.). 

Україна в період перебудови (1985–19991 рр.). Періодизація 
перебудови. Проведення економічних реформ. Реформа 
політичної системи. Відродження національно-визвольних 
процесів. Проголошення незалежності України.   

ІІ етап – опрацювання історичних джерел, що стосуються 
теми семінарського заняття: З постанови ЦК КП(б)У «Про журнал 
«Вітчизна», «Із програми КПРС, прийнятої ХХІІ з’їздом партії», 
«Із відкритого листа Л. Брежнєву від групи ув’язнених членів 
УГС», «Із статті В. Короля «Чорнобиль: погляд з відстані років», 
«Акт проголошення незалежності України».  

ІІІ етапом підготовки до семінарського заняття буде 
словникова робота. Студенти повинні виписати з історичного 
довідника наступні ключові терміни та поняття, що стосуються 
теми і вивчити їх напам’ять: десталінізація, операція «Вісла», 
економічні методи управління, хрущовська «відлига», командна 
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економіка, адміністративно-командна система, жданівщина, 
консерватизм, космополітизм, лібералізація, дисидентський рух, 
права людини, правозахисний рух, дисидентство, 
шестидесятники, застійні явища в економіці, політико-ідеологічна 
криза, мілітаризація економіки, «холодна війна», науково-
технічний прогрес, корупція, політичний плюралізм, перебудова, 
гласність, чорнобильська катастрофа, Декларація про 
державний суверенітет, Акт проголошення незалежності України, 
референдум, президент, інтеграція. 

ІV етап передбачає постановку запитань до тексту. 
Після опрацювання матеріалів лекції, підручника, історичних 

джерел студент повинен спробувати сформулювати для себе 
декілька запитань, відповіді на які він хотів би отримати, 
вивчаючи дану тему. 

Попередня самопідготовка запитань є надзвичайно 
ефективним засобом організації зацікавленого, продуктивного 
вивчення тексту. 

Запитання можуть виникати під час читання тексту до різних 
його аспектів: до незрозумілих слів і речень, до незрозумілих 
логічних зв’язків між реченнями і абзацами і т. п. Головне – не 
пропускати жодного незрозумілого місця в тексті, ставити 
запитання і відразу шукати на нього відповідь. У цьому великий 
розвивальний ефект цього прийому. 

V етап передбачає виконання вправ до вивченої теми з 
метою закріплення даного матеріалу: 

Вправа № 1. 
1. Формування сучасної території України завершилося: 

 у 1939 р., 

 у1945 р., 

 у 1954 р. 
2. Післявоєнна відбудова народного господарства України 

характеризувалася: 

 швидкою відбудовою всіх галузей економіки; 

 швидкою відбудовою важкої промисловості при повному 
ігноруванні легкої промисловості і сільського господарства; 

 швидкою відбудовою важкої промисловості при 
недостатній увазі до легкої промисловості і сільського 
господарства. 

3. Післявоєнний голод в Україні був упродовж: 

 1945 р., 

 1946-1947 р.,  



 
ССККААРРББННИИЦЦЯЯ  ММЕЕТТООДДИИЧЧННИИХХ  ІІДДЕЕЙЙ 

 

 
 

 
193 

 1947-1948 рр. 
4. Назвіть стратегічні цілі й дайте характеристику тактики 

ОУН-УПА в післявоєнний період. 
5. Що означала «жданівщина» для духовного життя 

України? 
Вправа № 2. 
1. Яке твердження правильне? 
Господарська реформа сер. 60-х рр. У СРСР була: 

 невдалою спробою переходу до ринкових відносин у 
промисловості; 

 невдалою спробою запровадження економічних методів 
управління в рамках адміністративно-командної системи. 

2. Поясніть причини незавершеності господарської 
реформи сер. 60-х рр. 

3. Яке твердження правильне? 
У часи Брежнєва в СРСР: 

 продовжувалася робота з десталінізації суспільно-
політичного життя; 

 продовжувалося згортання хрущовських демократичних 
починань, були спроби реабілітувати Сталіна;  

 питання про продовження розпочатої в часи Хрущова 
десталінізації не ставилися. 

4. Тезисно, використовуючи запропоновані запитання, 
дайте відповідь із теми «Український дисидентський Рух»: 

 Хто вони – українські дисиденти? 

 Їх цілі? 

 Якими методами вони діяли? 
5. У чому суть кризи радянського суспільства, що склалася 

в 1964-1985 рр.? 
Вправа 3. 
1. Назвіть причини кризових явищ, що склалися у 

політичному та економічному житті України в сер. 80-х рр. 
2. Поняття «перебудова», що виникло у сер. 80-х рр., з 

часом зазнало трансформації, набуло розпливчатості й 
невизначеності. Як би Ви визначили суть і зміст цього поняття? 

3. У 1990 р. в Україні валовий суспільний продукт 
порівняно з 1989 р.: 

 збільшився; 

 зменшився; 

 залишався незмінним. 
4. Визначте основні напрямки політичних реформ 
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М. Горбачова. 
5. Процеси перебудови здійняли могутню хвилю 

критичного переосмислення минулого. Поміркуйте, якою мірою 
об’єктивний аналіз пройденого історичного шляху допомагає нам 
розв’язувати завдання побудови незалежної держави. 

6. Які обставини викликали прийняття Декларації про 
державний суверенітет України? 

7. Обгрунтуйте історичне значення Акта проголошення 
незалежності України. 

8. Коли відбувся Український референдум на 
підтвердження Акта проголошення незалежності України? 

 16 липня 1990 р.; 

 24 серпня 1991 р.; 

 1 грудня 1991 р. 

Виконання вправ дає можливість студентам 
систематизувати й узагальнити все, що вони прочитали, вивчили 
та засвоїли, а також застосувати набуті знання для 
характеристики історичних процесів, подій, діячів. Робота над 
вправами є ефективним способом самоперевірки й 
самоконтролю. 

То ж тепер студенти готові до опрацювання і вивчення 
питань з теми семінарського заняття. 

Зміст запропонованої методики проведення семінарських 
занять з історії України дозволить студенту зрозуміти суть 
історичних явищ, що відбулися в минулому і відбуваються нині в 
Україні. Уміти аналізувати й узагальнювати матеріал за певною 
системою, оцінювати найважливіші події та явища української 
історії в контексті світової історії, та зіставляти історичні події, 
процеси,  епохи, орієнтуватися у науковій періодизації історії. 

Література: 

1. Алєксєєв Ю. М., Даниленко В. М. Історія України. – К., 1994. 
2. Баран В. К. Україна 1950-1960 рр.: еволюція тоталітарної системи. – 

К., 1996. 
3. Баран В. К. Україна після Сталіна: Нарис історії 1953-1985 рр. – 

Львів, 1992. 
4. Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990. 
5. Україна ХХ ст. Проблеми національного відродження. – К., 1993. 
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УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В СІМ’Ї ТА ШКОЛІ 

Стаття присвячена розгляду питань етнопедагогічного 
виховання школярів у сім’й та в школі. 

Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має 
свої традиції, звичаї, що виробилися протягом багатьох століть. 
Щоб по-справжньому пізнати свій рідний народ, необхідно 
вивчити його історію, мову, культуру. І не тільки культуру, що 
створена вченими, письменниками, але й ту, що впродовж 
багатьох століть творилася й плекалася в народному 
середовищі, передавалася від покоління до покоління, 
безперервно розвивалася й водночас зберігала певні стійкі свої 
риси, які стверджувалися, поширювалися й ставали 
традиційними. 

Без збереження історичної й культурної пам’яті народу не 
може бути сучасної культури, виховання по-справжньому 
інтелігентної особистості. Своєрідним критерієм цивілізованості 
та гуманності суспільства є увага до своєї культури, традицій 
свого народу. Прірва між поколіннями веде до денаціоналізації. 
Денаціоналізація породжує моральну хворобу, прирікає 
суспільство, народ на зниження енергії думки. Відсутність у 
людини пам’яті та пошани до традицій батьків утворює прірву 
між поколіннями, що спричиняє духовне виродження, 
дезорганізацію в суспільстві, аморальність, духовний занепад. 
Тож сім’я, школа повинні допомагати дітям пізнавати, пам’ятати 
народні традиції та громадські заповіти батьків. Зв’язок людини 
із традиціями родового минулого допомагає їй шанобливо 
ставитись до свого майбутнього. Більше того, народні традиції 
можна поставити на службу справі формування народної, 
стійкої, морально-правової свідомості. 

В основі концепції національного виховання повинні бути 
пошуки засобів, спрямованих на активізацію як пізнавального, 
так і духовного запитів індивіда. Адже національне виховання – 
це серцевина свідомості кожної нації, її інтелектуальний, 
культурний орієнтир, який не дає схибити індивідові, втратити 
почуття патріотизму, етики та естетики, чим славиться 
українська нація. 

Механізмом самовираження є самооцінка кожної людини 
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через її самореалізацію й взаємозв’язок із культурними 
надбаннями нації; тому-то до змісту освітньо-виховних інновацій 
у національному вихованні входять, на погляд багатьох учених, 
такі глобальні завдання: 

по-перше – осмислення того, у чому людина може створити 
абсолютний приріст та підняття на вищий духовний рівень; 

по-друге – виявлення всієї повноти індивідуальних задатків; 
по-третє – у процесі оцінково-гуманної діяльності допомогти 

не втратити своєї моральної та фізичної сили, а навпаки набути 
їх. 

Саме через такий дієвий зміст і зможе народитися гуманна 
особистість, повноцінне життя якої є атрибутом творчості. 
Національне виховання – цілеспрямована система формування 
й розвитку почуттів національної свідомості, гідності.  

В Україні, як і інших країнах світу, історично склалася своя 
система виховання, яка максимально враховує національні риси 
й самобутність українського народу. 

Науково обґрунтоване, правильно організоване національне 
виховання відображає історико-краєзнавчий аспект, педагогіко-
народознавчий та історичний поступ народу. 

Національна система реалізує моральні цінності як найвищі 
духовні надбання народу. Національне виховання – складник 
суспільної педагогіки, психології й спосіб прилучення індивідів до 
створення загальнолюдських культурних надбань. Досвід 
виховання має національні особливості (традиції, погляди, 
звичаї, світогляд), бо кожен народ створює свою систему 
виховання, яка відповідає характерним рисам його народності. 
Національне виховання – це історично зумовлена й створена 
самим народом сукупність ідеалів, поглядів, переконань, 
традицій звичаїв та інших форм соціальної поведінки, 
спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючого 
покоління, у процесі якої засвоюється матеріальна й духовна 
культура нації, формується національна свідомість і досягається 
духовна єдність поколінь. 

Мета національного виховання – формування національної 
свідомості, самосвідомості та патріотизму у вихованців. 
Національне виховання ґрунтується на засадах рідного 
виховання, на ідеях і засобах народної педагогіки, наукової 
педагогічної думки, що уособлюють вищі зразки виховної 
мудрості українського народу – любов до рідної землі, до свого 
народу, його традицій, звичаїв. 

Національне виховання використовує такі засоби: рідну 
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мову, родовід, рідну історію, народну міфологію, фольклор, 
національне мистецтво, народний календар, національну 
символіку, народні прикмети й вірування, виховні традиції, 
національні традиції, звичаї та обряди. 

Але суттєвою відмінністю національного виховання має бути 
його опора на загальнолюдські цінності. 

Мета національного виховання конкретизується через 
систему виховних завдань: 

- формування у вихованців національної свідомості й 
самосвідомості, любові до рідної землі, родини, народу; 

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання 
поваги до батьків, жінки-матері, культури рідного народу; 

- формування високої мовної культури, оволодіння 
українською мовою.; 

- прищеплення шанобливого ставлення до культури, 
спадщини, народних традицій і звичаїв; 

- усвідомлення вихованцями своєї національної 
причетності до розбудови України; патріотизм, що сприяє 
утвердженню власної гідності, внутрішньої свободи, гордості за 
батьківщину, усвідомлення вихованцями своєї етичної 
спільності, національних цінностей; 

- важливе місце в системі національного виховання 
посідає ствердження загальнолюдських моральних цінностей 
(правди, любові, справедливості, доброти, патріотизму). 

Основною метою національного виховання на сучасному 
етапі є передання вихованцям соціального досвіду, успадку-
вання ними духовних надбань українського народу, досягнення 
високої культури міжнаціональних взаємин. Формування 
незалежно від національної приналежності особистих рис 
громадянина України. 

Процес передання досвіду одних поколінь іншим забезпечує 
народознавчий підхід до виховання, що ґрунтується на 
всебічному й глибокому вивченні всього культурно-історичного 
розвитку й досвіду рідного та іншого народів. Реалізувати процес 
виховання допомагає народна педагогіка. Національне 
виховання набуває особливого, морального смислу, оскільки 
сприяє розвитку духовного світу людини, готує її до життя, до 
служіння народові. Національне виховання – суворий обов’язок 
сім’ї, школи перед народом. 

Кожен народ має свою систему виховання, яка відповідає 
його характерним рисам. 

Народознавча мудрість виконує функцію єдності виховання 
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та навчання зі стимулюванням самопрограмування індивіда та 
розвитком його гуманно-творчих задатків за допомогою таких 
способів, як: сприймання (через мотиваційну діяльність), 
усвідомлення (через поєднання нового й старого в обрядах), 
відтворення (через неодноразове повторення обрядової 
діяльності за взірцем, що сприяє актуалізації знань та досвіду), 
творча діяльність (через пошукову дію та рольові дійства, а 
також передбачення того чи іншого результату), переживання 
(через співвідношення власного і загального), пошук (через нові 
ситуації та через творчі ситуації). 

Процес соціалізації сьогодні не зможе успішно відбуватись 
без допомоги народного досвіду. Мова не йде про наповнення 
виховання та навчання афоризмами, приказками, прислів’ями, 
хоча це також дуже важливо, а про увагу до глибинного пласту 
народної культури, які треба використати в діяльності сучасного 
покоління. 

Народна педагогіка знаходить своє відображення в мові, 
фольклорі, легендах, казках, міфах, оповіданнях, традиціях, 
звичаях, святах (обрядах, ритуалах, танцювально-
хореографічному мистецтві, образотворчому), що разом 
позначають обрядовість. Обрядовість є відображенням народної 
мудрості, певного річного циклу й усього найкращого, що 
віддзеркалене в сфері духовної культури кожної нації. Обряд 
становить основу суспільно-сімейного виховання в певному 
місяці пори року. 

Усе це в підсумку визначає необхідність взаємозв’язку 
школи із сім’єю й суспільними інституціями в справі 
національного виховання особистості, її адаптації й соціалізації з 
опорою на можливості обряду. 

Зміст обрядової діяльності зорієнтований на визнання 
щасливого майбуття, тобто здатності розв’язувати низку завдань 
сучасної педагогіки. 

Обряд та обрядовість є способами відтворення знань через 
пошукову діяльність, що спрямована на світорозуміння. 
Формування громадських якостей відбувається тоді, коли дитина 
відчуває себе частиною народу, і в ній, як сонячний промінь у 
краплі води, відображається багатовікова історія та досвід цього 
народу. 

Спілкування, слово, національні традиції, етнічний побут, 
обряд виступають у народознавстві і як спосіб, і як прийом, що 
через обрядовість сприяють засвоєнню основних законів 
спілкування людей у суспільстві. 
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Обрядовість містить у собі ряд можливостей, що сприяють 
пізнанню людиною своєї суті через соціологічний, психологічний, 
краєзнавчий та інші аспекти педагогіки та етнопсихології. 

Кожна конкретна обрядова традиція, а також усі вони в 
сукупності якраз і допомагають здійснити завдання національної 
педагогіки. 

Народні звичаї, традиції, обряди, обрядовість як основа 
педагогіки народознавства є могутніми засобами виховання в 
дітей основ моралі, совісті, гідності, честі, правдивості, 
справедливості, скромності, працелюбства. 

Звичаї – це не відокремлене явище в житті народу, це 
втілені в рухи й дію світовідчуття, світосприймання та взаємини 
між окремим людьми. А ці взаємини й світовідчуття 
безпосередньо впливають на духовну культуру даного народу, 
що у свою чергу впливає на процес становлення народної 
творчості. Саме тому народна творчість нерозривно пов’язана зі 
звичаями народу. Звичаї народу – це ті прикмети, по яких 
розпізнається народ не тільки в сучасному, а й у його 
історичному минулому. Народні звичаї охоплюють усі ділянки 
громадського, родинного й суспільного життя. Звичаї, а також 
мова – це ті найміцніші елементи, що об’єднують окремих людей 
в один народ, у єдину націю. 

Формування особистості дитини починається в сім’ї, коли 
дитина перебуває переважно під впливом рідних, близьких для 
неї людей і, звичайно, її формування здійснюється засобами 
народного виховання (казка, гра, легенда, міф, перші елементи 
праці, які найчастіше дитина засвоює від бабусі, дідуся; 
переконання виробленні на основі життєвих прикладів, звичаїв, 
традицій). Виховна функція сім’ї слугує для передачі дітям 
батьківського досвіду, культурної спадщини і сприяє 
формуванню в них ціннісних орієнтацій у житті. 

Функція етнічного відтворення сім’ї насамперед повинна 
формувати в членів сім’ї національну свідомість і сприяти 
нагромадженню та передачі національно-культурних цінностей. 

Сьогодні стає дедалі очевидним, що без засвоєння молодим 
поколінням цінностей родинних традицій (їх сутності, 
особливостей, відродження, збереження, примноження) не 
можна побудувати демократичне гуманне суспільство. 

Як відомо, традиції, звичаї, обряди об’єднують минуле й 
майбутнє народу, старші й молоді покоління, інтегрують етнічну 
спільність людей у високорозвинену сучасну націю. Сімейне 
життя українців традиційно супроводжується різноманітними 
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обрядами та ритуалами, як в образно-символічній формі 
визначали найважливіші стадії розвитку родини в її життєвому 
циклі (утворення сім’ї, народження дитини, її повноліття, сімейні 
ювілеї). Відповідно до природного циклу існування людини 
склався комплекс сімейної обрядовості. 

Основні його елементи – родильні, весільні. Крім них, у сім’ї 
відзначаються такі події, як входини, пострижини, початок 
парубоцтва й дівоцтва, повноліття, срібне та золоте весілля. У 
циклі сімейної обрядовості переплелися дії, символи, словесні 
формули та атрибути, виникнення яких належіть до різних 
історичних періодів із притаманними кожному з них нормами й 
поглядами. Народні традиції виникають із потреб життя в процесі 
різноманітної, насамперед виробничої, діяльності людей. 
Традиції визначаються одними з механізмів акумуляції та 
передачі наступним поколінням соціально-цінного досвіду, 
соціальних установок, ціннісних орієнтацій із метою соціалізації 
та цілеспрямованого розвитку особистості. Згідно із цим 
визначенням традиції включають педагогічний ідеал, засоби та 
форми виховання, а також певний педагогічний механізм 
передачі їх молодому поколінню. 

Педагогічне значення народних виховних традицій полягає в 
тому, що вони одночасно є результатом виховних дій народу 
протягом багатьох віків і незмінним виховним засобом. Через 
систему традицій кожен народ відтворює й підвищує себе, свою 
духовну культуру, свій характер і психологію у своїх дітях. 

Народні виховні традиції й звичаї – це дві взаємозв’язані 
форми виховного впливу на молоде покоління. Звичаїв можна 
дотримуватись за звичкою, а традицій – свідомо, на основі 
переконання особистості в доцільності та суспільному значенні 
саме такої поведінки, мислення, діяльності. 

Педагогічна сутність і значення родинних виховних традицій 
полягає в тому, що з ними діти ознайомлюються з малечку, коли 
вони найбільш піддатливі до виховного впливу. 

Родинні традиції прищеплюють моральні, трудові, естетичні 
якості, поступово, дитина виховується непомітно для самої себе, 
без насильства з боку дорослого. Мета родинних виховних 
традицій: виховати в особистості працелюбство, доброту, 
чесність, справедливість, скромність, повагу до матері та батька, 
до старших, гостинність, взаємодопомогу, товариськість, любов 
до Батьківщини. 

Справжньою школою духовного змужніння є для дітей 
родинні свята. Спільна участь у них різних поколінь дає змогу 
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літнім людям передавати молодому поколінню соціальний 
досвід, а інформація, отримана під час родинних свят, примушує 
дорожити своїм родоводом і родиною. 

Серед тих традицій, які передаються з покоління в 
покоління, виділяються традиції культу роду, честі роду, 
родичівства, родоводу, родинної злагоди, збереження родинних 
реліквій, піклування батьків про дітей, любові й пошани до 
батьків, родинної солідарності, етикету стосунків між членами 
родини, гостинності. 

Цілеспрямований науковий пошук у роботі школи із сім’ями 
учнів, реалізація сучасних підходів до педагогізації батьків 
неможливі без інновацій, які мають власну логіку й 
закономірності. Самовиховання батьків під впливом роботи 
школи означає такий розвиток особистості, який сприяє 
добробуту дітей і всієї родини в цілому. 

Формування педагогічної культури батьків постійно діючий 
процес саморозвитку дорослих, заснований на свідомому 
прагненні їх до вдосконалення своєї особистості. І це розвиток 
не тільки однієї особистості – батька чи матері, це спільне 
вдосконалення всіх членів родини. 

Формування педагогічної культури батьків перед усім тісно 
пов’язане з виховною функцією батьків. З погляду суспільства 
бути батьком чи матір’ю означає передовсім – задоволення 
основних потреб дитини, піклування про її здоров’я, розвиток та 
щастя. Родина є тією суспільною одиницею, яка зберігає й 
захищає, продовжує етнічну або народознавчу функцію сім’ї. І 
чим давніший народ, тим більше в його педагогічній культурі 
своєрідності, самобутності, тих неповторних елементів 
виховання дітей, що відрізняють її від педагогічних культур інших 
народів. Не протиставляють, а саме відрізняють. Сучасна 
педагогічна наука виходить із того, що виховання дитини є не 
тільки системою цілеспрямованого й планомірного формування 
світогляду, переконань і почуттів, волі й характеру, потреб і 
здібностей, звичаїв і традицій, а й адаптації її в соціальному 
середовищі. Виховання дітей можна визначити як інтегрований 
процес впливу всіх духовних і біогенетичних факторів, що є 
основними умовами розвитку особистості. 

Умови є важливою складовою системи, що в ній формується 
ментальність особистості, її соціально-психологічний тип, 
розвивається її активність та соціальна діяльність. 

До таких умов належать: 
- родинно-національні традиції сім’ї, що як найліпше 
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забезпечують зв’язок поколінь, освоєння й збереження 
культурних скарбів українського народу; 

- соціально-побутові, що впливають на розвиток, 
соціальну спрямованість дитини в сім’ї та соціальному 
середовищі; 

- педагогічні, що визначають сукупний рівень, зміст, 
напрям, форми й методи виховання й ступінь вихованості дитини 
в сім’ї. 

Саме тому, найнеобхіднішим сьогодні є здійснення родинно-
соціального виховання на основі відроджуваних традицій 
української етнопедагогіки та досягнень світової педагогіки, 
формування на цій основі педагогічної культури батьків. 

Основні напрями сімейного виховання на сучасному етапі 
розвитку суспільства повинні тісніше пов’язуватись з народо-
знавством, народною педагогікою, яка виховує в молодого 
покоління любов до національної та загальнолюдської культури, 
народних традицій, рідної мови та поваги до культури інших 
народів. Важливою роботою школи із сім’єю є ствердження у 
свідомості й педагогічній діяльності батьків пріоритету сім’ї у 
вихованні дітей. Адже все починається із сім’ї, з рідного дому, 
який є основою формування любові до людей, до краю, де 
народився, до національної та вселюдської культури, рідної 
мови. 

З домівкою дитина пов’язує найкращі почуття, які 
залишаються з нею на все життя. Любов до отчого дому 
поєднується з материнською ласкою, відповідальністю батька за 
сім’ю, затишком, сімейною злагодою, взаємодопомогою, 
неповторними сімейними святами.  

Народ завжди шанував сім’ю, у якій панує любов і злагода, 
де шлюб стійкий, побудований на взаємній любові. У таких сім’ях 
формуються високі моральні якості в дітей, доброта, чуйність, 
щирість, милосердя. Недарма в народі кажуть, що скрізь добре, 
а вдома найкраще, дома й стіни допомагають. 

З теплом рідного дому завжди пов’язані в дітей народні 
свята (зустріч весни, Нового року, Івана Купала, зажинки, 
обжинки, святкування Різдва, Великодня, Зеленої неділі, 
Маковія, Спаса). Ці свята пов’язуються передусім не стільки з 
релігійними, скільки із трудовими традиціями народу, певними 
порами року. Такі свята завжди несли великі виховні можливості, 
які вміло використовує сім’я, школа та близьке соціальне 
оточення. У дітей ці свята виховують любов до рідної землі, 
хліборобської справи, до природи, народних традицій та обрядів, 
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фольклору, національної культури, формують добрих і 
дбайливих господарів, громадян України. 

Велика роль належіть сім’ї в засвоєнні молоддю основ 
духовної культури: народних пісень, танців, казок, ігор, 
прислів’їв, приказок, ремесел. Повноцінна особистість не може 
сформуватись, будучи відчуженою від рідної мови, історії, 
літератури, які є основою для оволодіння скарбницею 
національної культури, культурно-історичними традиціями свого 
народу. 

Єдність виховної діяльності школи й сім’ї досягається лише 
тоді, коли колектив педагогів і батьків об’єднує: 

- чітке розуміння мети й завдань виховання, взаємне 
прагнення до їх виконання; 

- органічний взаємозв’язок змісту виховання в школі й 
сім’ї; 

- не епізодичний, а постійний і систематичний контакт 
школи й сім’ї 

- активна участь батьків у роботі школи. 
Ураховуючи, що виховання – довготривалий процес, у 

котрому беруть участь різні люди, необхідно дотримуватись в 
ньому послідовності й наступності. 

Виховання здійснюється не лише школою. Особистість – 
продукт усього суспільства. Отже, і сім’я, і школа, і громадські 
організації мають об’єднати свої зусилля для виховання 
молодого покоління. Наша вітчизняна система виховання завжди 
мала великий позитивний досвід формування патріотизму, 
високих духовних принципів, моралі. В умовах розбудови 
української державності реальною методологічною основою 
виховання є ідеологія незалежної України, ідеологія 
державотворення, зорієнтована на загальнолюдські й 
національно-культурні цінності. 

Теоретичною основою виховної діяльності в наш час є 
новий національно культурний зміст, звернення до національних 
основ, традицій, до золотого фонду етнопедагогіки. 

Успіх у вирішенні цих питань залежіть від загальної культури 
педагогів і батьків, взаєморозуміння у вихованні, мікроклімату в 
родині й школі. 

Увага до планування роботи школи з народознавства 
сприятиме усуненню прогалин у знаннях дітей про національні 
цінності, помилкових поглядів на взаємини між людьми, 
непрагматичного підходу до добродійства, милосердя, 
доброзичливості. 
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На нашу думку, однією з найефективніших форм 
проведення навчально-виховної роботи як цілісного процесу, 
може бути урок-свято. Це умовна назва звичайного уроку 
української мови, який побудований від початку до кінця на 
основі обрядового дійства, де в образі вчителя виступає: Кобзар, 
Лірник, Господиня, а також учні беруть участь, виконуючи різні 
ролі. 

Структура такого уроку-свята полягає у використанні знань 
учнів здобутих на інших уроках (літератури, історії, малювання, 
музики, географії, мови); у поповнені знань та розвитку навичок 
на уроках ритміки, співах; у поєднанні гуманно-пізнавального 
матеріалу з народознавства та етнопедагогіки із правовою 
культурою. Останнє спонукатиме проводити спарені та 
комбіновані уроки в комплексному поєднанні всіх виховних 
засобів у цілому. На уроках інтенсивно й плідно можуть 
використовуватись в комплексі всі народознавчі засоби. 

Урок-свято, має такі особливості:  
- створення ситуації спілкування; 
- створення ситуації самореалізації; 
- створення ситуації творчої діяльності; 
- створення умов для засвоєння соціального досвіду. 
Робота в школі з використання народознавчих засобів 

передбачає включення народної мудрості до таких уроків: 
літератури, історії, географії, музики, а також у позакласну 
роботу. 

Зазначена форма подання народознавчих знань та 
формування гуманних навичок (урок-свято) може активно 
впроваджуватись в роботу школи через систему різних видів 
діяльності: пізнавальної, розумової, естетичної, етичної. 

Назване – це прилучення учнів до народної мудрості як 
осередку загальнолюдських цінностей і має бути використано у 
взаємодії учня й учителя, учня й батьків через рольові функції. 

Основні надбання таких уроків вбачаються у виробленні в 
учнів, гуманної позиції, гуманних навичок, у досягненні 
самоосмислення, саморозкриття, уміння знаходити зв’язок між 
навчанням і життєвими реаліями, у формуванні здатності 
замислюватись над основними законами соціальної взаємодії 
людей, правової культури. 

Програма вивчення народних традицій і звичаїв може бути 
побудована за різними принципами, але краще за все 
дотримуватись вікових особливостей – початкова, середня й 
старша школа. 
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Особливої уваги заслуговують такі традиції, які пов’язані з: 
«Днем сім’ї», «Днем матері», «Днем батька», де візьмуть участь і 
батьки, і учні. 

Починаючи з молодших та середніх класів, на уроках 
української мови, літератури, уроках читання, природознавства, 
музики, історії, у позакласній роботі вчителі знайомлять учнів із 
календарно-побутовою обрядовістю, яка пов’язана з 
календарними циклами: 

 Зимою присвячують уроки, позакласні заняття, звичаям 
які відомі в народі: Коляда, Різдво, Вертеп; 

 Весною: Масляна, травневі свята, вербна неділя, чистий 
четвер, день птахів; 

 Літом: Зелені свята, зажинки, обжинки, День сонця, День 
трударя; 

 Восени: Маковея, Спаса, Свята Покрова. 
На уроках музики знайомлять із народними піснями. На 

уроках праці – вишивання, в’язання, різьба по дереву. Різні 
домашні завдання з підготовки до свят у школі сім’ї. З програмою 
роботи школи з народознавства вчителі, особливо класні 
керівники, повинні постійно ознайомлювати батьків, що посилює 
зв’язок сім’ї та школи. 

Таким чином, в основі концепції національного виховання 
повинні бути пошуки засобів, спрямованих на активізацію як 
пізнавального, так і духовних запитів індивіда. Адже національне 
виховання – це серцевина свідомості кожної нації. 
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ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ – ЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ ДО ТВОРЧОСТІ 

У статті обґрунтовано творчість як задаток людини, подано 
фактори, яку впливають на механізм формування творчості. 

Сучасне визначення поняття «громадянськість» обумовлює 
права й обов'язки людини щодо держави. Усвідомлення й 
виконання всіх вимог утворюють умови існування та визнання 
громадянства. Отже, людина – залежна особа й несе 
відповідальність за свої дії й учинки перед державою – з одного 
боку, а, з іншого – очікує чогось бажаного від держави з 
упевненістю його задоволення. Разом із цим взаємини людини й 
держави мають будуватися, не на компромісах-сподіваннях 
здійснення бажаного, прав і обов'язків, а ґрунтуючись на 
розвиткові сутності людини – єдиного джерела інтелектуального 
потенціалу держави. 

Що ж є міркою громадянськості людини, якою міряють честь, 
цінність, добродійність та її гідність? 

Загадку сутності людини намагалися з'ясувати мудреці й 
генії людства. Традиція почалася з Р.Декарта. Він розділив 
людину на дві частини – душу (психе) і тіло (сому). Для 
Р.Декарта єдиною та безперечною сутністю людини – її мислен-
ня: Cogito ergo sum – «мислю, отже, існую». Судження 
Б.Спінози протилежне Р.Декарту: людина не складається із двох 
декартівських половинок – із безтілесної душі й із бездушного 
тіла, а дещо інше. Б. Спіноза розумів сутність людини в тому, що 
в особі людини природа мислить себе саму. Реальна жива 
людина – єдине мисляче природу тіло, вершина розвитку 
природи, вона приводить до розвитку мислячих істот у силу 
самої своєї природи, у всіх випадках, коли виникають відповідні 
умови, розвиток здійснюється. 

Так започаткувалася наука про поводження, як своєрідну 
форму дії безтілесної душі (психе), і наука про душу (психе й 
свідомості), як форми живого руху думок, образів та почуттів, та 
сому (енергопотенціал та психомоторику). 

Наука про душу (психе) людини бере об'єктом дослідження 
те, як вона усвідомлює сама себе й властивості довкілля. Отже, 
людина – мисляче тіло природи й себе самої. Це означає 
вона міркує, має намір, збиратися робити щось: активно 
будувати й перебудовувати схеми своїх зовнішніх дій згідно з 
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будь-яким збігом обставин. А що робити? Відповідь однозначна:  
1. Зберігати цілісність і гармонію природи, і свою власну.  
2. «Ремонтувати» природу й себе, якщо зруйновано їх ціліс-

ність і гармонію. 
3. Допомагати природі створювати те, чого вона не може 

самотужки створити (наприклад, виведення нових або поліп-
шених існуючих порід свійських тварин і сортів рослин тощо). 

Від природи людина – творець. Людина природою 
приречена на творчість, і народжується вона творцем, а щоб 
вирости й стати здатною до творчості, дитина має бути 
нормально зароджена, нормально виношена, нормально 
народжена без спадкових хвороб. А подальший розвиток має 
здійснюватися без руйнування внутрішньої гармонії механізму 
творчості. 

Я – творче начало людини. У кожній людині, за 
пістрявості й багатозначності її сутності, якщо пошукати – 
неодмінно знайдемо систему, навколо якої, як біля стрижня, 
складаються всі інші інтереси. Це – домінанта на творчість. 
Якщо й усвідомити, виокремити та дослідити, тоді людина стає 
ближчою й доступнішою для розуміння. Знаєш, чого від неї 
можна очікувати, на якій межі вона перебуває як діє. Людина, 
діючи вся сконцентрована на цій домінанті – задачі 
перетворювання невідомого на відоме, і ніщо їй не завадить, 
ніщо не зупинить, тому що задача, яку вона розв’язує – 
творчість, стає для неї сенсом життя. І якщо людину від цього 
процесу відірвати, життя втратить привабливість і стане 
порожнім, безглуздим. Будь-яка альтернативна домінанта – 
придушується, те саме стосується й інших поодиноких домінант. 

Але з віком малечі й повсякденно на механізм творчості 
людині впливають фактори, що: 1) сприяють розвиткові 
механізму творчості й 2) його руйнують. Перші – зберігають і 
підтримують внутрішню його гармонію, другі – дезорганізують 
механізм творчості, викликають занепад – зміни до гіршого, а 
людина втрачає здатність до творчості. Стани людини, у яких 
механізм творчості йде назад у своєму розвиткові, чатують на 
кожного з нас. Тут ідеться про дієздатність механізму з 
порушеною цілісністю, будовою, який втратив деякі функції. 
Наслідок цього – спонтанне утворення типи людей. Проміж них 
існують: 

1) творці (мудрець, геній і талант) здатні вирішувати 
найскладніші проблеми – у найпростіший спосіб, а всім 
відомі задачі – в оригінально: людина в такому стані 
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приречена створювати те, чого ще в природі й соціумі не 
існувало, і втілювати своїх думки, почуття та образи в 
матеріальні форми. Вершина розвитку природи – 
мудрець, під тиском обставин утрачає дещо й стає 
генієм, талантом; 

2) споживачі (ерудит і дилетант) збирають і оцінюють 
інформацію та звергають увагу інших на її дисгармонію в 
довкіллі. Те, що вціліло в механізмі творчості 
започатковує здатності дилетанта чи ерудита – 
здійснювати самообслуговування; 

3) виконавці – задовольняються самозахистом і 
самозбереженням. У виконавця механізм творчості, 
перебуваючи в «сплячому» стані, працює лише на 
самозбереження; 

Але у всіх – це той самий механізм. У кожному спонтанно 
щось зникало, набуло низхідного напряму розвитку, щось 
набувало певної визначеності, щось виникло й зникло нібито без 
сліду, але потім механізм творчості відроджується з дивовижною 
ясністю й дієвістю. І тільки від вас самих, від вашої мудрості й 
вашої мужності залежить, у якому режимі він працюватиме. Чим 
ви будете житимете. Яке вестимете життя. 

Нашу правоту підтверджують, ще вчора не відомі світу 
таланти й генії, які раптом розпрямляються, хто в середині, хто 
вже наприкінці свого життя, і починають створювати щось 
небувале, надзвичайне. Десятки років людина жила сіренькою й 
непримітною, а ось склалися обставини, і вона стає сама собою, 
такою, якою на роді їй було написано стати. Або тиск енергії 
досягає таких атом сфер, що вже ніякі шаблони, стереотипи, 
забобони не витримують й усе минуле відмітається, і їй уже все 
одно, що скажуть люди і яка надворі погода. Проблема, 
виношена у своїй душі, вибухає розв'язанням, і ви знаєте, що ця 
штука іноді сильніша за ядерний поділ... 

Отже, механізм творчості активний у кожної людини: у 
мудреця, генія, таланта, дилетанта, ерудита й навіть у людини 
виконавця, який здатен лише до рутинної роботи? Звичайно. Але 
тільки тоді, коли всі складові механізму творчості повноцінні й 
працюють злагоджено, людина створює новий продукт: 1) вирі-
шену задачу, 2) відкриту таємницю природи, 3) одухотворений 
предмет. 

Так от, у людини ніщо не може виникнути з нічого. Отож, і 
механізм творчості з потенційного, сплячого стану прокинувся в 
людини на початку, у середині чи, то наприкінці життя . Відбувся 
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перехід від здатності до рутинної роботи, до використання його 
як інструмент творчості. 

Механізм творчості – новоутворення синтезом психе 
(душі) мислення, почуттів, уяви й соми (тіла) – психомоторики 
та енергопотенціалу; 

міркуючи – ми діємо, діючи – мислимо, обмацуючи перед 
собою невидимий тонкий лід життя, щоб не провалитися (1-5). 

Творчість людини – це її психічна активність, 
усвідомлення системи Я (психе, свідомість) і не-Я (таємниця, 
невідоме в предметі), розв'язання суперечностей між ними, 
якими вона робить щось несподіване, незвичайне: відкриття, 
винахід або створює художній образ. 

Я – активний творчий полюс у взаємодії з не-Я – предметом 
своєї активності Не-Я – певна цілісність, виділена зі світу в 
процесі життя й діяльності, для розкриття закономірностей і 
структури довкілля та прикладання творчих зусиль. Довкілля має 
певну завершеність, внутрішню єдність і якісну своєрідність. 

Людина, взаємодіючи з не-Я, відображає його як стале 
системне ціле, проектує, перетворюючи на форми й зміст 
відповідно меті, і втілює їх у матеріальні або дискурсивно-логічні 
системи. 

У до змісту відображення – не-Я залучаються численні 
джерела інформації попри ті, що сприймаються, коли ми, 
наприклад, дивимося на предмет. У процес сприймання, як 
правило, включаються й знання про предмет, одержані в 
минулому, а цей досвід не обмежений зором, але передбачає й 
інші відчуття. Предмети –це дещо більше, ніж набір відчуттів; 
вони мають минуле і майбутнє; коли знаємо минуле предмета і 
здатні передбачити його майбутнє, сприйняття виходить за межі 
досвіду і стає втіленням знання й очікування, без якого життя 
навіть у простій формі неможлива. 

Завдяки здатності людини до дихотомії, вона сприймає 
предмети, а не проміжки між ними, тобто тло, – яке їх облямовує. 
Але це не означає, що тло й фігура не міняються місцями: 
почуттєвий зміст перебудовується відповідно до тих цілей й 
сенсів, які людина в них убачає. Перебіг тла на фігуру й навпаки 
суттєво позначається не лише на змісті почуттів, а й на мотивації 
дій та вчинків людини. Осмислити сприйняття означає 
усвідомити предмет, що в ньому відображено: відоме й 
невідоме, моральне й аморальне, гармоній та дисгармонійне, та 
виділене те, що не є цим предметом – тобто тлом. 

Наслідки роботи механізму дихотомії сприйняття 
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поділяється на «фігуру» і «тло». Логіка теж користаються 
дихотомією – поділом одного поняття на два видових, котрі 
суперечать одне іншому (поняття, А поділяють на поняття Б і не 
Б). З поділом образа тісно зв'язані закони його структурування: 
тло – невизначене й нічим не обмежений зміст; фігура – 
обмежена і константна, рельєфна, предметна й змістовна для 
людини. До речі, величини різницевого порога на фігурі більше, 
ніж на тлі. 

Здатності людини до дихотомії найбільш яскраво 
виявляється в сприйманні так званих «двозначних» зображень, у 
яких поперемінно сприймаються то фігура, то тло. Це доведення 
того, що один і той самий набір відчуттів стає джерелом різних 
за змістом сприймань і як сприймання предмета виходить за 
межі відчуттів. Фігура, як правило, замкнена форма, яка виступає 
на передній план, і привертає увагу й має предметний сенс. Тло 
– оточує фігуру й здається, що воно безперервно продовжується 
за фігурою. 

«Двозначність» зображення має не лише описові, але й 
функціональні розбіжності: тло виконує функцію системи відліку, 
відносно якої оцінюється всі інші властивості фігури. До того ж, 
відношення фігури й тла утворюють різні види константності 
сприйняття. 

У «двозначних» предметів і явищ, які сприймаються 
поперемінно як фон і тло, система сприймання підтримується 
спочатку однією, а потім другою гіпотезою й «коли не приводить 
до ухвали, тому що однозначної відповіді немає. Коли людина 
робить помилковий висновок, тоді страждає галюцинаціями або 
ілюзіями. А якщо ухвалена гіпотеза викликає помилкове 
сприйняття, потрапляє в оману таї само, як помиляємося в науці, 
і тоді спотвореним сприймаємо світ. 

У кожному відображенні, якщо ретельно пошукати, то за 
всієї пістрявістю й багатозначністю, – неодмінно знайдемо 
інтенцію домінанти на творчість -систему, навколо якої 
здійснюються всі інші інтереси людини. Поняттям «інтенція» 
позначається намір, ціль і спрямованість дій людини. Вона – 
підсвідома її активність, яка: 

1) спрямовується на предмети, безвідносно до того, які 
вони – чуттєво-інтуїтивні чи дискурсивно-логічні, але 
здатні задовольнити потреби в енергії або інформації; 

2) регулює дій і поведінку за формулою Я – не – Я; 
3) разом з інтуїцією передчуває фактори, що сприяють або 

загрожують життю в символах сенсів: відоме – невідоме, 
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моральне-аморальне, гармонійне –спотворене. 
Оскільки буття – це задоволення, а загроза життю – 

незадоволення, то відповідно гармонійне й інші ознаки цілісності 
сумірні з естетичною насолодою, а дисгармонійне – з відразою. 

Щоб зрозуміти функцію інтенції в домінанті творчості, як 
приклад, розглянемо їх, спираючись на уявлення про монаду – 
означення конститутивних елементі] буття. 

 
Графічний образ монади – це коло, поділене на дві частини, 

кожна з яких плавно переходить у свою протилежність. У площі 
кожної частини монади (чорної й білої) розташовані маленькі 
кільця протилежного до тла кольору: на білому тлі – чорне 
кільце, на чорному – біле. Монада – графічний символ, що 
виражає дві глибокі істини – смисл добра й зла, які завжди одне 
без одного не існують. Що, окрім цього, ще символізує давня 
китайська монада? 

1. Вона асиметрична – у неї є правий і лівий бік – 
протилежності. 

2. Кружечки на монаді, очевидно, нагадують, що немає 
добра, яке б не містило зародку зла, і що будь-яке зло 
має нести в собі зародок своєї протилежності – добра. 
Немає відомого, яке б не стикалося з невідомим, 
темним. Немає краси, яка була б позбавлена елементів 
потворного, як і не існує самостійно потворності. Треба 
пам'ятати, що немає нічого абсолютного – ані білого, ані 
чорного, а є відтінки сірого: усе є в усьому. 

3. Предмети, процеси, явища або їх системи – цілісності, 
що містять протилежності, і в кожній із них – зародок 
іншої протилежності. Вони взаємодіють між собою, 
кожна з них справляє активний вплив на іншу, 
відображається, «висвічується» у протилежній і завдяки 
цьому розвивається у свою протилежність. 

Існують протилежності зовнішні й внутрішні. Зовнішні – 
полюси певної цілісності, які передбачають і заперечують одна 
одну, але існують відносно самостійно. Кожний елемент містить 
свою протилежність, хоча вони й розмежовуються простором і 
часом. Внутрішні, заперечуючи одна одну, перебувають у стані 
взаємопроникнення. Вони існують і в середині людини в 
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неподільній фізичній цілісності. Зокрема, права й ліва півкуля 
головного мозку. Коли в людині протилежності пересувають у 
стані гармонії, то вона почуває душевну й тілесну гармонію. 
Якщо ж закони міри хоча б однієї із протилежностей 
порушуються, наприклад, одна з півкуль мозку домінує, – то 
людина перебуває в стані напруження, переживає дискомфорт і 
виникає перешкода розвитку творчості. Але асиметрією мозку 
внутрішні суперечності не вичерпуються. 

Людина, яка здатна усвідомити протилежності в предметах і 
явищах, здатна діяти в згоді з їх природними закономірностями 
(законами міри). Що означає усвідомити? Користуючись 
монадою, вона виявляє критичність інтенції: ключ до 
творчості й заклик – шукай: у знанні – незнання й у ньому – но-
визну; у моральному – аморальне, а в ньому – зародок блага; у 
красі – елементи дисгармонії, а в ній – початок нового стану 
гармонії. 

Творці (мудрець, геній, талант), мають оптимальну 
критичність інтенції. Їхніми руками й головами з матеріалу 
невідомого, аморального та бо спотворено створюється те, чого 
не існувало ні в людства, ні в природі. 

Механізм творчості зароджується в діях тієї дитини, яка 
починає розв'язувати посильні задачі, і тому вона, як ніхто інший 
із ровесників, має можливість споглядати себе саму в продуктах 
свого поки що маленького, але безцінного діла. У нього механізм 
творчості вже працює. І він має можливість споглядати себе в 
продуктах свого безцінного діла. Бо продукти його трудів – 
дзеркало, у якому ви всі інші бачать стан його душі в 
натуральну величину. Дзеркало, яке не викривляє й не 
спотворює те, що в ньому відображається. Користуючись цим 
дзеркалом-предметом, дитина торує собі шлях до 
вдосконалення себе й довкілля. 

Чому дія, задача й споглядання себе в створеному – 
обов'язкові умови розгортання започаткованого в людині 
творця? 

Розберемося з мудрецем. Мудрець із дитинства звикає 
«мислити словами». Його головна здатність – безпосередність. 
Виходить, у будь-якому предметі, явищі, дії він відразу бачить 
найістотніше (корінь, пружину, зміст) – і називає його абсолютно 
точним, єдино вірним словом. Дає йому ім'я. 

Це виходить у нього без праці, саме собою, природно. Він 
просто не може інакше. І не хоче інакше! Адже, даючи 
предметові ім'я, він одержує задоволення, тому що через 
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точність імені він усвідомлює – і сутність предмета, що 
доставляє йому задоволення. Він насолоджується якістю думки. 
Виходить, знову нагорода не результат, а процес – виявлення 
нового знання в невідомому. 

Одні мудреці це роблять буквально – ідуть у скити, у 
самітники, мало того на роки приймають обітницю мовчання; інші 
зовні нічим не змінюють свого способу життя, але сутність її стає 
принципово іншою – прилюдну самітність менш тяжкий вантаж, 
чим сама строга схима. 

Мудрець – це людина, якою мислить себе природа. 
Мудрець не думає її мудрець її почуває. Природа входить у 
нього, минаючи міркування (оскільки мі кування – це інструмент 
здорового глузду). Мудрець не залишає продуктів своєї 
діяльності – він сам її продукт. 

Чим же він мудрець? Чому до нього йдуть за порадою 
люди? Тому що мудре – це мисляча машина, що дає спосіб 
відновлення цілісності. Він не судить. Нікого. Ні добрих, ні злих. 
Для нього чорно-біла монада злих і добрих сил – звична й 
картина людської душі. Він відразу бачить, скільки чорноти 
приховується за сяйві святості, і які здорові зерна чекають свого 
часу в зашкарублій душі. Він пам’ятає обіцянку Бога! «Аз 
воздам», і покладається на слово біблійне. 

Для нього немає проблем малих і немає великих; людей – 
цікавих і нецікавих, значних і незначних, розумних і дурнів. Для 
нього всі рівні – і до всіх він відноситься однаково рівно. Є 
стражденні його поради – виходить, Бог послав; немає – він 
навіть і не задумається, отчого їх немає: у нього завжди є 
робота. 

Відомий феномен знаменитих старців з Оптиной пустелі. До 
них ішла вся Росія, але ми візьмемо тільки цікавлячі нас, до речі, 
найвідоміші, самі разючі приклади: до них їздили Микола Гоголь, 
Федір Достоєвський, Лев Толстой. Найбільші генії, прозорливці, 
учителі людства – вони залишили про свої візити до старців 
захоплені спогади. Як про людей, що набагато вище їх. 

Чому ці спогади неконкретні, можна сказати – вони чуттєво-
інтуїтивні, ви вже знаєте: переказати бесіду й пораду мудреця 
практично неможливо: перекладені на слова для інших, ці бесіди 
й поради втрачають індивідуальність і енергію, – попросту 
говорячи, стають банальними. А генії словесності відчували це 
краще кого б те ні було – і ніколи б собі не дозволили їх 
перекладати дискурсивно-логічними засобами – текстами. 
Виходить, вони були змушені обмежитися чуттєвою формою 
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передачі інформації як єдино можливою за цих умов. Але 
залишаються питання: 

1. Що шукали – і знаходили – у старців (виходить, 
самотужки не могли цього знайти) Гоголь, Достоєвський 
і Толстой? 

2. Чому вони поверталися в Оптину пустель і тривало 
живали в ній? 

Відповідь на перше питання очевидна: генії словесності 
відправлялися в Оптину пустель, щоб перебороти моральну 
кризу. Але хоча ця криза особиста – причина її була поза. їхні 
душі відчували поки ніким не видимі хмари, що все щільніше 
згущалися над Росією, що вона стоїть у підніжжя голгофи, на яку 
їй стояло зійти в XX столітті. 

Микола Гоголь першим почув тупіт і іржання поки далеких 
апокаліпсичних коней. Марні спроби або заглянути вперед, за 
пагорб голгофи, або знайти інший, не хресний шлях, виснажили 
його потенціал енергії. І тільки в старців Оптиной він знайшов 
розраду й сили. Йому стало добре. Особисто йому. І він 
запам'ятав ці щасливі хвилини просвітління й наступні дні, повні 
спокою, упевненості й передчуття повернення здатності до 
звичних плідних дій. 

Те ж – Достоєвський і Толстой. Але навіщо знадобилося 
повертатися й жити там? Адже тобі відкрили твою істину, тобі 
підказали спосіб дії, що приведе тебе до повноцінного життя... 

Чим потужніший мудрець – то більше освоєної ним 
територія, тим чутніше він почуває цей світ, тим сильніше чужий 
біль, який він почуває як свій. Геній улаштований так само, що 
куди б він ні сховався – ця біль буде сфокусована на ньому; вона 
пропалить будь-яку суперкомфортну раковину, як завгодно 
товсту монастирську стіну. Вона скрізь дістане його! Ось чому 
поради старців, на жаль, для Гоголя, Достоєвського й Толстого 
мали локальну дію. Тимчасову. їх було достатньо, щоб відновити 
цілісність душі, але ледь це відбувалося, як всесвітній біль знову 
фокусувався на обновленій душі – і все починалося спочатку. І 
тоді письменник розумів: потрібно не себе лікувати – потрібно 
суспільство лікувати. І знову відправлявся до старців, щоб 
одержати спосіб дії вже не для себе – для народу, для 
батьківщини. 

Висновок: геній – це всього лише проміжний стан людини 
на шляху до вершини, на якій перебуває мудрець. 

Нагадаємо: геній – це людина, що усвідомлює проблеми 
(поширює простір відомого на тлі невідомого) і вирішує їх просто. 
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Отже, твердження «творець не може не діяти», безумовно, 
відноситься не тільки до генія. 

Геній обкладений проблемами, як вовк прапорцями. Йому 
нікуди сховатися – він приречений на творчість. Пам'ятаєте 
легендарного Мідаса? До чого б він не доторкався – усе 
перетворювалося в золото. Так само й геній: до чого він не 
доторкнеться – усе розкривається проблемою. Чим більше він 
бариться з їх рішенням – тим більша кількість проблем 
навалюється на нього. Шлях до волі в нього єдиний: вирішувати 
їх, клацати одну за іншою. І тільки в момент, коли дістає з-під 
уламків шкарлупи їхнє ядерце, він на мить відчуває блаженну 
волю. 

Творець не може не творити, тому що його змушує до цього 
потужний потенціал енергії. Просто жити, як усі, творець не 
може: внутрішній тиск пари занадто великий. Якщо навіть із 
ранку до вечора колоти дрова – справі не допоможеш: геній 
знайде такий режим розколювання, коли ця робота відбувати-
меться без утоми, стане непомітною – і душа знову звільниться 
для головної роботи. 

Насамперед давайте визнаємо: ніхто не робить роботу 
просто так. І талант, і геній із задоволенням від неї б ухилилися – 
якби могли. Виходить, перше: вони роблять свою творчу 
(геніальну) роботу тому, що не можуть інакше – не можуть 
лінуватися. Тому що інакше їм буде гірше. 

Геній вирішує проблеми. Проблема – це стан душі, що 
змушує втілити в предмет власну гармонію. Задача – завжди 
поза; проблема – усередині генія. Це стан душі, коли зростаючий 
потенціал енергії цілком заповнює зроблену психомоторику 
генія. У цей момент внутрішньої гармонії відбувається 
самоусвідомлення (дії критичності). 

Талант діє (вирішує задачі – долає чорні плями на просторі 
відомого) або в сприятливій ситуації, або в екстремальній (коли 
він змушений це робити). У несприятливій ситуації він 
найчастіше задовольняється рішенням задачі «у розумі» – 
експлуатує феномен ілюзії завершеної справи. І тільки дуже 
високий потенціал енергії дає йому сили діяти всупереч 
несприятливій ситуації. 

Щоб краще розуміти розходження між генієм і талантом, 
розглянемо це на прикладі Моцарта й Сальєрі («Маленькие 
трагедии» Олександра Пушкіна). З Моцартом усе ясно; як 
говорять, у музиці він бог (значить – творець). 

Що ми знаємо про Сальєрі? Оскільки дотепер творців і геніїв 
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не розрізняли, не будемо відступати від тексту – нехай буде теж 
геній. Ось його самохарактеристика (творча): «Звуки 
умертвивши, музику я розтяв, як труп. Повірив я алгеброю 
гармонію». Чи говорить це про талант? Ні. Зате далі читаємо: 
«Два, три дні, забувши і сон і їжу, укусивши захват і сльози 
натхнення, я палив мою працю і холодно дивився, як думка моя і 
звуки, мною породжені, палаючи, з легким димом зникали». 

З цього видно, що: 1) він сміло йшов назустріч дискомфорту 
й переборював його; 2) пізнав натхнення; 3) його цікавив не 
результат, а процес – спалити рукопис ДЛЯ нього нічого не було 
варто. 

Виходить, безперечно, талант. Але, може бути, вище? 
Може, усе-таки геній? Адже не даремно в розмові про Бомарше 
Моцарт йому говорить: «Він же геній, як ти так і я». А геній не 
помиляється! І лестити Сальєрі йому було ні до чого. 

Так де ж сутність? Вона й там – і там. Сальєрі трудився на 
рівні таланта – і отут праві ми; але Моцарт у його музиці 
набагато більший, ніж сам Сальєрі, мушка друга народжувала в 
Моцарте проблеми – ось чому він його так високо ставив. Тут 
немає протиріччя, як немає перегородки між талантом і генієм. 
Вони в одному діапазоні – от чому Моцарт бачить у Сальєрі 
рівню. 

До речі, по тій же причині Моцарт приводить із собою з 
трактиру старого сліпого музиканта. Якщо б старий грав просто 
погано – Моцарт би не зупинився: дискомфорт зовнішній, це – 
дискомфорт, що народжує задачі, а геній вирішує їх побіжно. 
Тому Моцарт привів старого із собою: «З Моцарта нам що-
небудь заграй!» Виходить, у цих уламках своєї – давно 
завершеної і всесвітньо знаменитої музики («Весілля Фігаро»!) – 
він відчув дисгармонію – проблему. Інакше кажучи: потребу 
музику писати 

А що ж Сальєрі? Адже вони в одному діапазоні; отчого ж він 
дивиться на Моцарта знизу нагору – «Священний дарунок», 
«Безсмертний геній»? Його біда в тім, що, провіривши алгеброю 
гармонію, він цілісність гармонії розклав на елементи. Кожний з 
цих елементів був досконалий (наприклад, «золотий перетин») 
але, вирвані з цілого, вони ставали шаблонами. Зробленими, 
але шаблонами. 

У чому розбіжності генія й таланта підказує ставлення 
Моцарта й Сальєрі до гри старого музиканта: Сальєрі 
порівнював гру з тим, як грає Моцарт, а Моцарт порівнював себе 
із грою Бога – і відчував себе нікчемою – потребу музику писати. 
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1. Талант виявляє – і називає – невідоме у відомому. Геній 
користується всією речовиною природи, матеріалізуючи 
в ній стан своєї душі. Він відчуває в собі дискомфорт, 
породжений зруйнованою гармонією, створює нову й 
матеріалізує її в речовині природи. 

2. Талант культивує природу. Геній діє як сама природа. 
Творець створює другу природу. Духовну. 

Творча людина – зрячий серед сліпих. Коли творець 
відкриває задачу (нерозгадану таємницю) і відчує її гострі кути, 
то він уже знає, куди йти й над чим працювати, бачить те, що не 
бачать і не відчувають інші. 

Споживачі (ерудит і дилетант). Розглянемо спілкування 
різних людей з одним шедевром світового мистецтва – Венерою 
Мілоською. 

Дилетант – людина з домінуючими над мисленням та 
уявою почуттями. Трудиться над темною частиною монади, 
відчуває нескінченну кількість задач, але не може хоча б одну 
розв’язати. Дуже любить мудрість; утішається тим, над чим 
працює, пишається тим, що робить, майструє, винаходить. У 
нього сильні розвинене почуття гармонії й він здатен у 
досконалій гармонії відчути елементи (негармонійного; не минає 
будь-якої вади, а усвідомлює їх як власну задачу – і не 
відкладаючи часу, береться за його виконання. Труднощі й час – 
не є завадами в його праці: чим завдання складніше, тим більше 
натхнення. 

У дилетанта пізнавальні почуття домінуючі, а енергією їх 
забезпечують естетичні почуття. Стосунки з Венери Мілоською 
він будує інакше, ніж його колеги. 

Диво світу! – перша оцінка Венери Мілоської. Тут дилетант 
ані трохи не помиляється, убачаючи ту нову людську рису в 
шедеврі Агесандра, яку не були спроможні побачити та відчути 
його попередники. Він спілкується з богинею й сповнюється 
енергією; уява створює образи, спрямовані на пошук способів 
компенсувати її недолік – створити відсутні руки; а мислення – 
доводить доцільність кожного з варіантів; як шахіст рахує ходи, 
щоб знайти єдиний варіант, так само й він собою доповнює 
гармонію богині. 

Отже, для дилетанта важливий факт те, що Венера 
Мілоська не має рук, загадка. Ще б пак! Вони ж повинні десь 
бути! та ось півтора століття (із того часу, коли її відкопали на 
острові Мілосі) б’ються над проблемою рук багато людей: 
дилетанти (і спеціалісти); написано сотні томів, створено десятки 
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теорій; фальсифікатори знаходили навіть цілі копії й відбиті руки. 
Приладнували їх, але нічого не виходило путнього. 

Вірогідніша відповідь очевидна: рук ніколи не було. 
Мармуровій богині вони не потрібні! Її автор – Агесандр – йшов 
до мети; творив образ, який виражає гармонію душі за 
посередництвом форм досконалого людського тіла. Увесь світ 
визнав – він досягнув своєї мети. Створив гармонійну цілісність, 
значить, ні додати, ні відняти. Але руки?.. 

Зрозуміло, можна б і руки приладнати, причому так, що 
гармонія не зруйнується. Що це дасть? Збільшиться 
інформативність скульптури? Але додаток рук, між іншими, не 
створить більшого впливу головної ідеї шедевра: раз усі 
визнали, що мармурова богиня досконала, отже, ідея в ній 
виражена максимально повно. 

Отже, дилетант часто-густо здатен захоплюватися 
дрібницями або спробами створити перпетуум-мобіле – те, що 
заборонено законами природи; але вони про це й не 
здогадуються. Закони гармонії та їхню дію хоча й відчувають, 
але зрозуміти й скористатися ними в роботі неспроможні за 
браком енергії. 

Ерудит, збирач і охоронець знань, фактів, подій, «ходяча» 
енциклопедія, просто архіваріус фактів, знань, подій, 
імпульсивна людина, яка старанно все це зберігає, і тільки. 
Чутливість до всього нового для себе – його неперевершена 
сила. І сентиментальності цій людині не додавати... Але робота 
дуже корисна. Бо немає ніякої негідної роботи – ганебне 
неробство. 

Як працює його механізм творчості, можна побачити лише в 
справі. В ерудита домінує пізнавальна домінанта: він добре 
розрізняє відоме, а невідомого боїться – і не більше. Працює 
лише на білій частині монади. 

Перша його реакція (реакція – емоція, а на інше, більш-
менш яскраве почуття в нього дефіцит енергії) – Боже мій! – Так 
вона ж безрука! А чим же вона триматиме «авоську»! 

Друга реакція на Венеру Мілоську – добре відполірований 
мармур, – я теж так гарно зробив би, ще краще відполірував би 
мармур. Згодом виникає й третя реакція: – У ній щось таке є, але 
я не знаю, що. Треба думати, а в мене немає часу. Багато іншої 
роботи. 

Допустимо, у цього ерудита домінують естетичні почуття, їм 
слугують пізнавальні. Він – звичайний споживач – людина, що 
живе у владі почуттів – однією складовою душі. 
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Відчувши один раз хвилювання при зустрічі із шедевром 
мистецтва, ерудит пам’ятає пережите все життя. І не була б ця 
чутлива людина споживачем, якби це багатство носила лише в 
собі: вона розповідає кожному й усякому, запалює слухачів 
обізнаністю, зустріччю із шедевром; а у хвилини розповіді про 
минуле, ще раз переживає разом зі співбесідниками насолоду. 

Отже, причетністю до високого мистецтва, яка привертає 
увагу до своєї персони, ерудит стверджує передусім себе: усі 
думають – дивись, яка талановита людина. Тут зовнішній блиск 
видається за духовне багатство. 

Виконавець – обиватель, реактивна людина (назви на вибір: 
кому, яка подобається), які прирік себе на виконання механічної, 
точніше, бездумної роботи. Йому байдуже, що існує відоме й 
невідоме, а в ньому зачатки протилежного, що можна стати на 
позицію підтримки розширення поля відомого, ствердження 
морально та створення краси, яка збереже світ, що боротьба за 
знання, з аморальність та дисгармонію – покликання людини. 
Його мета – зберегти себе самого, жити на догоду свого тіла, 
нехтуючи інтересами душі, і живе одним бажанням – захистите 
свою недоторканість і цілісність від подальшого руйнування. 

Як себе поведе при зустрічі з мармуровою богинею 
виконавець, здогадатися не важко. Цей тип людей діє 
імпульсивними вибухами емоцій, які відбуваються поштовхами. 
Якщо людина в душі носить якісь мізерно малі риси хамського чи 
німродського, то у виконавця вони – чітко виражений пласт 
рабських установок. Але це не значить, що ця людина – погана, 
вона лише відрізняється цими рисами від інших. 

Сенс життя виконавця – самозбереження. Насолода тіла й 
душі, а то й щось розпусне, якщо воно бере гору над рослинною 
душею. Виконавця приваблює в богині лише суто жіноче: вони 
без сорому обмацують очима мармурову богиню мліють, у собі 
закипає інстинктами-пристрастями. Він здатен у жіночій красі 
побачити лише те, що не має нічого спільного з тим, що 
сприймає й оцінює творець, – висвітлення її внутрішньої краси, 
душевного стану. 

Адже виконавець, як і ми з вами, хвилюється, і енергія 
переповнює його душу. Але він хвилюється по-іншому. Його 
хвилювання й емоції (вони не є почуттями, а лише – реакція на 
зовнішній вплив), що стосуються стану тіла, інстинктів, ніж самої 
душі. Зустріч із величезним джерелом енергії переповнює його 
місткості до межі збільшує внутрішній тиск енергії, яка живить 
інстинкти: тому інстинкти починають потужно працювати, 
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затьмарюючи свідомість виконавця. 
Феномен Герострата. Герострат спалив храм Артеміди – 

одне із семи чудес світу – зразок гармонії, втіленої в природний 
матеріал душі генія, гордість усієї Греції. Зробив це зненацька, 
миттю перетворив храм Артеміди на дим і попіл. 

Чому? На суді Герострат пояснив: хотів у будь-який спосіб 
увічнити своє ім'я, залишити слід на землі. Зрозуміло, брехав, 
але – припустімо. Тепер уявіть собі, що ви теж захотіли увічнити 
себе й для цього обрали схожий спосіб: вирішили висадити в 
повітря храм Святої Софії. Марення? Безумовно, вам це й на 
думку не спаде. А Герострату спало. І він, не вагаючись, 
реалізував цю ідею. 

Чому? Можливо, якраз такі особи й створили теорії, що 
стверджують: людина 

– одвічно агресивна істота. Вона жорстока; природне 
призначення – руйнування; енергетичний, ідейний та соціальний 
вампіризм. Наскільки моральні ці теорії? Природний відбір не 
жорстокий, а просто закон природи. І людина підкоряється цьому 
законові так само, як і будь-яка жива істота. Виживає 
найсильніший. 

Значить, прагнення стати над іншими, владарювати, 
придушувати слабших і знищувати суперників є природним і не 
підлягає моральній оцінці? Природний відбір, вищий за мораль? 
Зовсім не так. 

Адже людина – інструмент природи, творець ноосфери. 
Вона відокремлена від усього тваринного світу здатністю 
користуватися своїми почуттями, мисленням та уявою в 
розв'язанні різноманітних задач, які вимагають від неї творчості. 
Отож, вона здатна не лише сприймати та усвідомлювати красу й 
гармонію, але й із менш досконалої створювати досконалішу, 
високу гармонію предметів і явищ. 

Отже, людина відрізняється від тварини свідомим 
прагненням, усвідомленим поривом. Творче прагнення 
функціонує й регулює діяльність людини таким чином, щоб 
зберігати життя на Землі й творити благо. Квінтесенція такого 
діяння – моральність людини. Завдяки здібностям до творчості 
людина потрапляє в стан вільного розвою душі й тіла. Захоплена 
творчою працею, вона щаслива. І своєю творчістю несе щастя 
іншим людям. Значить, вона діє морально. 

А Герострат діяв навпаки – руйнував. Чому ж так? Чому він 
пішов на те, щоб стати символом ганебної слави? Можливо, був 
божевільним? Зовсім ні. Він не збирався прикидатися 
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божевільним, а виконував історичну, на його погляд, місію. І 
вперто наполягав на своєму. 

– Будівельники створили храм, шедевр, – сказав Герострат 
на суді. – Слава про нього облетіла весь світ. А знаєте, що було 
б далі? З часом, через рік, через десять, через сто років? Люди, 
чуючи так багато про красу храму, уявляли б його неземним, а 
побачивши зруйнованим, могли б розчаруватися, оскільки 
дійсність не відповідала б їхній фантазії... 

І час не пошкодував би цей витвір, із кожним роком 
зменшувалася б його досконалість. А прогрес, тиражуючи красу 
й самодостатність Ефеського храму, невдовзі зробив би його 
буденним. Шаблонним. А я одним дотиком факела залишив його 
прекрасним і вічним... І продовжував: 

– Будівельники вклали в нього свої душі. Я ж подарував 
храму вічне життя! Віднині він житиме у віках як красива легенда, 
як недосяжна творча висота. Тепер храм не постаріє. Як би не 
намагалися будівельники всіх наступних часів і народів, їм не 
досягти цієї величі краси. 

Як бачите, він і не думав ховатися за божевілля. Герострат 
облагороджував зло, аморальність. Він навіть пишався своєю 
роллю. Зрозуміло, природа схиляється на деякий час перед 
силою: не випадково ж вищий закон життя – природний відбір. 
Правда за тим, хто найсильніший? А можливо, він і 
найдосконаліший? На думку всіх геростратів, «моральність», 
«духовність», «совість», «душа» – просто фантоми, вигадані 
недолугими людьми для виправдання своєї блідої немічності... 

Який смисл нам із ним сперечатися? Ну, немає в нього 
морального почуття, значить, і душі, духовності. І тому Герострат 
не слухає аргументів. Усе, що випромінює красу, містить у собі 
істину, захищає й підтримує життя, Герострат руйнує. 

Герострат – людина з душею, яка втратила гармонію. 
Людина без моральних почуттів, тому й енергетично порожня. 
Чому він став таким? Чи його щось примусило бути злочинцем? 
Точних відомостей про його життя дуже мало. Але, незважаючи 
на це, спробуємо намітити схему його морального падіння. 
Візьмемо за основу координати часу й дій, які передували 
відомому злочину Герострата. 

Час минає – і ми змінюємося; ми діємо – і тим інтенсивніше 
змінюємо своє «Я», свій досвід. Коли ми ставимо перед собою 
мету – ми з нею однакові, а поки ми її досягаємо, то виростаємо. 
Ось звідки виникає розчарування в досягнутій меті; досягнута, 
вона не варта, не гідна ні нашої самовідданості, ні наших зусиль. 



 
ППССИИХХООЛЛООГГІІЯЯ 

 

 
 

 
222 

А ще гірше, коли мету не досягнуто – і вона залишається лише 
мрією. 

Тож треба визначати мету, яка відповідає нашому 
внутрішньому енергетичному станові психе. За цих умов слід 
розрізняти прошарки будь-якої мети: 

– самозбереження – комфорт тіла й душі людини: її стан 
рівнозначний меті, і вона її досягає мінімальними зусиллями, бо 
на максимальну дію бракує енергії; 

– насолода – утіха для душі й рай для тіла, які досягаються 
певними зусиллями, але переважно за рахунок споживання 
плодів чужої роботи; 

– творчість – максимальні дії людини потребують енергії, 
але й створюють умови для її прибутку порівняно з витратами, і 
виникає натхнення роботою. 

Як бачимо, Герострат перебував на нижньому поверсі 
активності – із примітивною мотивацією дій і прагнення 
злочинних учинків. Він навіть не піднявся до рівня споживача 
інформації та енергії. Можливо, саме тому в дитинстві і юності 
Герострат діяв на самозбереження. 

Відчуваючи себе позбавленим енергії, він обирав за мету 
все меншу й меншу дію, але поки він це робив, ставав іншим: 

1) засвоював мистецтво облагороджування зла 
(користувався хитрістю й брехнею), досягнув того, що 
моральне почуття деградувало зовсім, фактично 
припинило існування; 

2) опанував новий спосіб життя – (боротися лише зі своїм 
дискомфортом), реагувати на те чи на тих, хто викликав 
у нього неприємності чи незручності; 

3) зробив «відкриття»: (він – еталон істини, добра й краси) 
будь-яка дисгармонія поза ним (норма, хаос і 
невпорядкованість) – припустима й прийнятна. 

Усе гармонійне (піднесене, прекрасне), випромінюючи 
потужні потоки енергії та інформації, викликає в нього 
дискомфорт, страждання. Від цієї надмірної енергії він 
«перегрівся» – його енергетична місткість переповнялися 
настільки, ось. ось розірветься: його охопив страх смерті. 
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НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
О РОЛИ ОПЫТА И ЯЗЫКА В СОЗДАНИИ МОДЕЛИ МИРА 

В статье раскрыто суть нейролингвистического подхода, 
обосновано значение опыта и языка в создании модели мира 

Только в очень раннем детстве мы воспринимаем мир 
непосредственно органами чувств. По мере развития речи 
человек начинает кодировать свой опыт в словах. И очень часто 
слова становятся для нас более реальными, чем сама 
реальность. Но слова – это только символы для обозначения 
реальности, абстракция. Реальность нашей повседневной жизни 
состоит из бесконечного потока интерпретаций восприятия. Но 
принятие этого утверждения как истинного является 
чрезвычайно трудной задачей. 

Язык является одним из ключевых компонентов, из которых 
мы строим наши внутренние модели мира. Он способен 
оказывать огромное влияние на то, как мы воспринимаем 
действительность и реагируем на нее. Язык – это знаковая 
система, используемая для выражения мыслей, для общения. 
Она построена на звуковой основе и для передачи мыслей 
использует слова и обладает грамматическим строем. Слово – 
единица языка, служащая для называния отдельного понятия [1, 
с. 100]. Слово создаѐт вокруг себя какое-то смысловое поле, 
которое слушающий наполняет своим содержанием и смыслом, 
согласно своему опыту. Язык и слова находят своѐ выражение в 
устных или письменных текстах. 

Дар речи – уникальное достояние человека. Принято 
считать, что это один из основных факторов, способствовавших 
выделению людей из других живых существ. Выдающийся 
психиатр Зигмунд Фрейд, например, полагал, что слова 
являются базовым инструментом человеческого сознания и, 
будучи таковыми, наделены особой силой. Он писал: «Слова и 
магия изначально были едины, и даже в наши дни большая 
часть магической силы слов не утрачена. С помощью слов 
человек может подарить другому величайшее счастье или 
ввергнуть его в отчаяние; с помощью слов учитель передает 
ученику свои знания; с помощью слов оратор увлекает за собой 
аудиторию и предопределяет ее суждения и решения. Слова 
вызывают эмоции и в целом являются средством, с помощью 

                                                      
*
 © Михайличенко В.Е., Грень Л.Н. 



 
ППССИИХХООЛЛООГГІІЯЯ 

 

 
 

 
224 

которого мы оказываем влияние на ближних» [5]. 
Сутью НЛП является то, что функционирование нервной 

системы (нейро) тесно связано с языковыми способностями 
(лингвистическое). Стратегии (программы), с помощью которых 
мы организуем и направляем наше поведение, складываются из 
нервных и языковых паттернов. НЛП занимается проблемой 
влияния, которое оказывает язык на программирование 
психических процессов и других функций нервной системы, а 
также изучает, каким образом они формируют наш язык и 
языковые шаблоны, а также находят в них отражение. 

В своей первой книге «Структура магии» основатели НЛП 
Ричард Бэндлер и Джон Гриндер попытались дать определение 
некоторым принципам, на которых основывается упомянутая 
З.Фрейдом магия языка: «Все достоинства людей, как 
позитивные, так и негативные, подразумевают использование 
языка. Будучи людьми, мы используем язык двумя способами. 
Во-первых, с его помощью мы отражаем свой опыт, – этот вид 
деятельности мы называем рассуждением, мышлением, 
фантазированием, пересказыванием. Когда мы используем язык 
в качестве репрезентативной системы, мы создаем модель 
нашего опыта. Это модель мира, созданная с помощью 
репрезентативной функции языка, основана на нашем 
восприятии мира.… Во-вторых, мы используем язык для того, 
чтобы передавать нашу модель, или репрезентацию мира, друг 
другу. Мы называем это беседой, обсуждением, написанием 
чего-либо, чтением лекции, пением». 

Таким образом, по Бэндлеру и Гриндеру, язык служит 
средством репрезентации, или создания моделей, нашего 
опыта, равно как и средством их передачи. Как известно, 
древние греки пользовались разными словами для обозначения 
этих двух функций языка. Термин «реама» обозначал слова, 
используемые как средство общения, а термин «логос» – слова, 
связанные с мышлением и пониманием. Первое понятие 
относилось к высказыванию, или «словам как предметам», а 
второе – к словам, связанным с «проявлением разума». 
Древнегреческий философ Аристотель так описывал 
соотношение между словами и психическим опытом: 
«Сказанные слова обозначают умственный опыт, слова же 
написанные обозначают сказанные слова. Как различается 
почерк разных людей, так и различаются и звуки их речи. 
Однако, умственный опыт, который обозначают слова, является 
одним и тем же для всех, равно как и те предметы, из образов 
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которых он состоит» [4]. 
Это высказывание созвучно положению НЛП о том, что 

написанные и сказанные слова являются «поверхностными 
структурами», которые, в свою очередь, представляют собой 
преобразованные психические и лингвистические «глубинные 
структуры». Как следствие, слова могут одновременно отражать 
и формировать психический опыт. Это свойство делает их 
мощным орудием мысли и других сознательных и 
бессознательных психических процессов. Проникая до уровня 
глубинных структур, с помощью специфических слов, мы можем 
определять те скрытые психические процессы, которые находят 
свое отражение в языковых паттернах человека, и влиять на 
них. Как указывают Бэндлер и Гриндер: «Нервная система, 
ответственная за создание репрезентативной системы языка, 
есть та же самая нервная система, посредством которой люди 
создают и все другие модели мира – зрительные, 
кинестетические и т.д. … В этих системах действуют те же 
структурные принципы» [4]. 

Таким образом, язык может дублировать и даже заменять 
собой наш опыт и нашу деятельность в других внутренних 
репрезентативных системах. При этом важно понять, что 
«беседа» не просто отражает наши представления о чем-либо, 
но действительно способна создавать новые убеждения или 
изменять прежние. А значит, язык потенциально играет 
глубокую и специфическую роль в процессах изменения жизни и 
даже исцеления.  

Краеугольным камнем «Фокусов языка» и подхода к языку, 
принятого в НЛП, является положение о том, что «карта не 
тождественна территории». Этот принцип был впервые 
сформулирован основателем общей семантики Альфредом 
Кожибски. Он отражает фундаментальные различия между 
нашими картами объективной реальности и самим миром. 
Труды А. Кожибски вместе с синтаксической теорией 
трансформационной грамматики Наума Хомского образуют ядро 
«лингвистического» аспекта НЛП. 

А. Кожибски высказывает мнение о том, что прогресс 
нашего общества в немалой степени предопределен наличием у 
человека гибкой нервной системы, способной создавать и 
использовать символические репрезентации или карты. Язык 
также является разновидностью карты или модели мира, 
которая позволяет суммировать или обобщать наш опыт и 
передавать его другим. Именно эта способность объясняет 
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прогресс человека по сравнению с животными, однако, ошибки в 
понимании и употреблении подобных механизмов являются 
причиной множества проблем. Ученый предполагал, что 
человека необходимо учить правильно пользоваться языком, и 
за счет этого можно предотвратить ненужные конфликты и 
недоразумения, порождаемые путаницей между картой и 
территорией. 

А. Кожибски отмечал, что сумма нашего уникального опыта 
намного превосходит запас слов или понятий, и это приводит к 
попыткам отождествить или «перепутать» две и более ситуации 
(то, что в НЛП получило название «обобщения» или 
«двусмысленности») [1]. Поэтому чрезвычайно важно учить 
людей тому, как осознавать и расширять свои языковые 
возможности, чтобы достигнуть большего успеха в общении и по 
достоинству оценивать уникальность повседневных 
переживаний. Идеи и методы А. Кожибски являются одной из 
основ НЛП. В 1941 году он впервые назвал «нейролингвистику» 
важной областью научного поиска, связанной с общей 
семантикой. 

Лингвист Наум Хомски ввел понятие двух структур языка [2, 
c. 34]: 

- поверхностная структура – охватывает все разговоры, 
которые вы ведете с другими людьми и с самим собой; 

глубинная структура – затрагивает глубинное значение 
ваших слов, содержащее как невыраженную, так и 
неосознанную информацию (рис.1). 

Рис. 1. Глубинные и поверхностные структуры языка 
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каким-либо конкретным языком, но могут быть выражены 
различными лингвистическими средствами (поверхностными 
структурами).  

Как писали Бэндлер и Гриндер в первом томе «Структуры 
магии» движение от глубинных структур к поверхностным 
обязательно включает процессы опущения, обобщения и 
искажения информации. 

Обобщение представляет собой механизм, разделяющий 
элементы или части индивидуальной модели от исходного 
опыта так, что они начинают представлять целую категорию, 
частным примером которого является этот опыт. Наша 
способность к обобщению чрезвычайно важна для 
взаимодействия с миром. 

Опущение – механизм, с помощью которого мы 
избирательно обращаем внимание на одни измерения нашего 
опыта, исключая другие. Например, наша способность 
фильтровать шум в комнате, где одновременно разговаривают 
несколько человек, чтобы услышать голос одного из них. В 
одних случаях такое опущение является полезным, в других 
же – становится источником переживаний. 

Искажение – механизм, изменяющий наше восприятие 
сенсорных данных. Например, воображение позволяет нам 
заранее подготовиться к определенным переживаниям. 
Подобным же образом все великие романы и революционные 
открытия науки основаны на способности изменять факты или 
искажать окружающую действительность. 

В языке подобные процессы сопутствуют переходу 
глубинных структур (зрительные и слуховые образы, тактильные 
ощущения и другие сенсорные репрезентации, которые 
хранятся в нервной системе) в структуры поверхностные (слова, 
знаки и символы, которые мы выбираем для описания или 
представления первичного сенсорного опыта). Это связано с 
тем, что созданные с помощью мозга и языка модели 
окружающего мира являются не самим миром, а его 
репрезентациями. Однако в вербальных поверхностных 
структурах находят отражение и выражение многие важные 
ключи к глубинным структурам. 

Созданная Бэндлером и Гриндером метамодель позволяет 
работать с поверхностными структурами языка, чтобы помочь 
человеку обогатить свою модель мира через восстановление 
глубинных структур и связей между ними и исходным опытом. 
НЛП расширило использование этих структур за пределы 
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лингвистических процессов и репрезентаций. В теории НЛП 
глубинные структуры складываются из сенсорных и 
эмоциональных переживаний или «первичного опыта». Язык при 
этом рассматривается как «вторичный опыт», т.е. как часть 
нашей модели мира, производная от первичного опыта.  

Символы, движения, песни, мимика и другие аспекты наше-
го поведения являются, так или иначе, формами поверхностных 
структур, используемых для выражения глубинных структур, и 
подвержены различным формам опущения, искажения и 
обобщения. Еще одно значимое положение трансформационной 
грамматики заключается в том, что существует множество 
логических уровней последовательно более глубоких структур в 
строении и организации различных систем. Важным следствием 
этого является тот факт, что для совершения изменения 
необходимо воздействовать на все уровни системы. 

Понятие логических уровней в НЛП – еще один способ 
организации взаимосвязей между поверхностными и 
глубинными структурами. Под логическими уровнями в НЛП 
подразумеваются различные уровни иерархии внутренней 
организации личности. В некоторых книгах встречается понятие 
нейрологические уровни. Это логические уровни плюс 
неврологические цепи, включенные в данный уровень [1, с. 74]. 

В НЛП рассматриваются шесть логических уровней. Уровни 
духовности и идентичности являются глубинными уровнями 
личности. Хотя они более абстрактны, чем нижележащие 
уровни, именно они оказывают наиболее значительное влияние 
на личность. Работа на этих уровнях наиболее глубинна и 
трансформативна. 

Каждый уровень (окружение, поведение, способности, 
убеждения, ценности и идентификация) считается более 
глубоким, чем предшествующий. Наше восприятие и 
взаимодействие с окружающей средой являются той частью 
опыта, которая лежит ближе всего к «поверхности». 
Координация и управление поведением требуют мобилизации 
глубинных структур нашей нервной системы. Способности 
организуют и координируют поведение, запуская менее 
конкретные, но более глубокие процессы. Убеждения и ценности 
являются фундаментом для наших способностей и поведения. 
Они с большим трудом поддаются четкому и специфичному 
выражению на поверхности, однако, оказывают на нас влияние 
на самом глубоком уровне. Идентификация представляет собой 
очень глубоко расположенный комплекс взаимосвязей. Ее 
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глубинная структура выходит на поверхность после ряда 
преобразований, ведущих через ценности, убеждения и 
способности к поведенческим проявлениям в окружающем мире. 
Эти преобразования также подвержены опущению, обобщению 
и искажению, на которые, в свою очередь, направлены 
различные техники и модели НЛП. 

В НЛП принято считать, что у каждого из нас есть 
собственное представление о мире, основанное на внутренних 
«картах мира», которые формируются с помощью языка и 
сенсорных репрезентативных систем как результат нашего 
повседневного опыта. Эти карты в большей мере, чем сама 
действительность, определяют то, как мы реагируем на 
окружающий мир, какой смысл придаем нашему повседневному 
поведению и опыту. Отсюда следует, что наши поступки 
определяются скорее внутренними моделями реальности, чем 
самой реальностью. Следовательно, необходимо постоянно 
расширять наши «карты мира».  

Они могут быть противопоставлены сенсорному опыту, т.е. 
процессу ощущения, переживания и восприятия мира вокруг 
нас, а также нашим внутренним реакциям на этот мир. Наш опыт 
складывается из информации, поступающей из внешнего 
окружения и воспринимаемой с помощью органов чувств, а 
также ассоциативных воспоминаний, фантазий, ощущений и 
эмоций, которые возникают внутри нас. Термин «опыт» также 
используется в отношении аккумулированного знания в нашей 
жизни. Информация, полученная с помощью органов чувств, 
постоянно кодируется с помощью полученного знания. Таким 
образом, наш опыт является сырьем, из которого мы создаем 
собственные карты или модели мира (рис.2). 

Рис. 2. Сенсорный опыт – основа нашей модели мира 
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Обеспечивая первичный контакт с окружающим миром, 
органы чувств являются своеобразными «окнами в мир». Через 
них проходит вся информация о нашем физическом 
существовании. Поэтому в НЛП придается большое значение 
сенсорному опыту и считается, что он является для человека 
первичным источником знания о внешнем окружении и 
основным строительным материалом для создания моделей 
мира. На сенсорном опыте основаны успешное обучение, 
общение и моделирование. Его можно противопоставить другим 
формам опыта, таким как фантазии и галлюцинации, которые 
скорее продуцируются человеческим мозгом, чем 
воспринимаются органами чувств. Кроме того человек обладает 
информационной системой, состоящей из опыта, порожденного 
внутренним миром, – такого как «мысли», «убеждения», 
«ценности». Эта внутренняя система знаний создает набор 
«внутренних» фильтров, которые сосредотачивают и 
направляют наши чувства, а также опускают, искажают и 
обобщают сведения, поступающие через органы чувств. 

Сенсорный опыт является первичным способом получения 
новой информации об окружающей нас действительности. 
Нередко фильтры уже сформированного знания отметают 
новую и потенциально значимую сенсорную информацию. Одна 
из задач НЛП – помочь людям научиться воспринимать больший 
объем сенсорного опыта взамен умозрительного планирования 
или «галлюцинаций». В основе большинства техник НЛП лежат 
навыки наблюдения, позволяющие максимально увеличить 
объем непосредственного сенсорного опыта в той или иной 
ситуации. Считается, что для успешного изменения необходима 
способность «прийти в чувство». Для этого надо научиться 
снимать фильтры и получать непосредственный сенсорный 
опыт из окружающего мира. Одним из наиболее важных навыков 
считается способность войти в состояние «аптайм», в котором 
все наше сенсорное восприятие сфокусировано на внешнем 
окружении «здесь и сейчас». В результате возросший объем 
сенсорного опыта позволяют более полно воспринимать жизнь и 
получать от нее удовольствие, равно как и от окружающего нас 
множества возможностей познания. 

В НЛП подчеркивается различие между первичным и 
вторичным опытом. При этом первый относится к той 
информации, которую мы действительно воспринимаем 
посредством наших органов чувств. Второй опыт связан с 
вербальными и символическими картами, создаваемыми нами с 
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целью отражения и упорядочения первичного опыта. Первичный 
опыт является функцией нашего непосредственного восприятия 
окружающей действительности. Вторичный опыт получен на 
основе наших внутренних карт, описаний и интерпретаций 
восприятия и существенно урезан, искажен и обобщен. 

 При непосредственном восприятии мы не испытываем 
неловкости или противоречивых мыслей по поводу того, что 
ощущаем и чувствуем. Именно первичный опыт придает нашему 
существованию красочность, осмысленность и уникальность. 
Первичный опыт неизбежно оказывается богаче и совершеннее, 
чем любая карта или описание, которые мы способны сделать 
на его основе. Люди, удачливые в делах и получающие 
удовольствие от жизни, обладают способностью воспринимать 
большую часть информации непосредственно, не пропуская ее 
через фильтры того, что они «должны» испытывать или 
ожидают испытать. 

С точки зрения НЛП, наш субъективный опыт является для 
нас «реальностью» и обладает правом приоритета перед 
любыми теориями или интерпретациями, с которыми мы его 
соотносим. Если воспринимать что-либо непосредственно, не 
засоряя переживания оценками или умозаключениями, наши 
впечатления окажутся намного богаче и ярче. «Фокусы языка» 
Р.Дилтса [5] помогают нам осознать те фильтры и карты, 
которые блокируют и искажают восприятие мира и его 
потенциальные возможности. Цель паттернов «Фокусы языка» 
помочь людям обогатить свои перспективы, расширить «карты 
мира» и воссоединиться со своим опытом. Их можно 
охарактеризовать как изменение языковых фреймов, влияющее 
на убеждения и ментальные карты, на основании которых эти 
убеждения построены. Эти паттерны помогают людям 
«помещать в рамки» свое восприятие тех или иных ситуаций 
или переживаний, по-новому «расставлять в них знаки 
препинания» и оценивать их с других точек зрения. 

Эффективность нашей работы в значительной мере 
зависит от того, насколько наш сенсорный аппарат настроен на 
восприятие нюансов, тонкостей, которые кажутся лишь на 
первый взгляд несущественными мелочами в поведении и речи 
другого человека. В НЛП этот процесс называют калибровкой. В 
технике этот термин используется для обозначения процесса 
тонкой настройки какого-либо прибора для того, чтобы он не 
имел погрешностей при измерениях. В НЛП калибровать – это 
значит настроиться замечать тонкие физиологические реакции, 
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которые являются внешним проявлением бессознательного [1, 
с. 48].  

Тело человека – это арена проявления его 
бессознательных процессов. Отслеживание тонкостей его 
поведения даѐт максимальную информацию о человеке и 
возможность манипулировать его бессознательным. Все методы 
психотерапии построены на нюансах: врач должен видеть, 
чувствовать, слышать то, что обычно человек не воспринимает. 
Основа любого мастерства – умение видеть, слышать и 
чувствовать больше, чем другие люди. Это даѐт лучшие 
возможности для принятия правильных решений, контроля 
ситуации, а также для еѐ организации, направления и 
достижения желаемого. 

Поэтому следует обострить своѐ сенсорное восприятие и 
убрать помехи. В восточных боевых искусствах есть очень 
красивая метафора, характеризующая идеальное внутреннее 
состояние бойца: «Психика должна быть подобна ровной глади 
озера во время штиля и как зеркало отражать то, что происходит 
вокруг, тогда реакция на действия соперника будет мгновенной 
и адекватной. Малейшая рябь на поверхности озера искажает 
восприятие реальности и реакцию на неѐ…». Станьте зеркалом, 
остановите свой внутренний диалог, не интерпретируйте в 
словах то, что вы видите, слышите, чувствуете, вы можете 
ошибаться. Просто отражайте окружающее и приспосабливайте 
к нему своѐ поведение. 

Мир представляет собой бесконечное разнообразие 
всевозможных сенсорных проявлений, но мы способны 
воспринимать лишь очень малую часть этого разнообразия. Та 
часть, которую мы воспринимаем, фильтруется нашим 
уникальным опытом, культурой, языком, убеждениями, 
ценностями, интересами и предположениями. Каждый из нас 
живет в уникальной реальности, построенной из своих 
сенсорных впечатлений и индивидуального опыта жизни, и мы 
действуем, опираясь на то, что воспринимаем – на нашу модель 
мира. 

Мир настолько широк и богат, что мы вынуждены упрощать 
его, чтобы осмыслить. Составление географических карт – 
хороший пример того, как мы осмысливаем внешний мир. 
Карта – это не территория, которую она описывает. С ее 
помощью мы обращаем внимание на те аспекты мира, которые 
нас интересуют. Карты имеют избирательный характер, но они 
оказываются бесценными помощниками при исследовании 
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территории. Какого рода карту мы составляем, зависит от того, 
что мы замечаем и куда мы хотим идти.  

Так и наша уникальная интерпретация окружающего мира 
выстраивается в личную карту действительности, 
существующую в головном мозге. Она является нашей 
реальностью, его пониманием или сознанием. Каждый человек 
видит вещи по-своему и ни одна из карт не является 
объективной реальностью. Все они – не местность вокруг нас, 
не объективный мир, это всего лишь субъективная его 
интерпретация. У нас разные карты одной и той же местности. 
Людям не дано познать реальность, так как мы воспринимаем ее 
с помощью органов чувств, а их возможности ограничены. Мы 
можем лишь составлять карты окружающей реальности на 
основе информации, которую получаем через органы чувств, а 
также взаимосвязей между нею и нашими личными 
воспоминаниями и другими переживаниями. 

Реальность такова, какой мы еѐ создаѐм. НЛП вместе с 
другими системами психологии и философии предполагает, что 
мы, не видя мир таким, каким он является на самом деле, 
строим модель этого мира. То, что мы воспринимаем, проходит 
сквозь фильтры наших органов чувств, а потом мы 
интерпретируем свой опыт в свете собственных убеждений, 
интересов, воспитания, забот и настроений. Мы составляем 
карту и отправляемся с ней в плавание по жизни. Если это 
хорошая карта, мы будем путешествовать долго, получая при 
этом удовольствие. Карта, ограниченная небольшой 
территорией, гарантирует короткое путешествие. Все мы 
двигаемся по одной и той же территории, но с разными картами 
в руках. НЛП не предлагает нам «правильную» карту, а 
претендует на то, чтобы показать нам процесс ее составления. 
Это может расширить ту карту, которая у нас есть, и тогда мы 
сможем предпринять более увлекательное путешествие. 

НЛП предполагает, что мы создаем свои карты тремя 
различными способами:  

Во-первых, мы стираем часть своего опыта. Из всех 
доступных нам картинок, звуков, ощущений, вкусов и запахов мы 
осознаем только те, которые выделяет наше внимание. При 
этом существенное значение имеет упущение: мы очень скоро 
оказались бы перегруженными информацией, если бы не 
относились избирательно к тому, на что следует обратить 
внимание. Мы фильтруем свой опыт, опираясь на свои 
убеждения, интересы и состояние здоровья. Если мы когда-либо 
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забывали о боли, стараясь быстрее завершить какую-то работу, 
или искали ключи, лежащие у нас под носом, то знаем, что такое 
упущение. 

Во-вторых, мы занимаемся искажением, придавая большее 
значение одним частям своего опыта и принижая значение 
других частей. Искажение – это процесс создания смысла и 
определения ценностей того, что с нами происходит. Без этого у 
нас был бы скучный серый мир фактов и цифр. Искажение – это 
основа для творчества и искусства. Оно также является 
причиной подозрительности, паранойи и непонимания. 
Используя этот процесс, мы придаем определенный смысл 
нашим симптомам. Например, один человек может обвинять 
другого в том, что тот заразил его простудой, несмотря на тот 
факт, что он тысячи раз в своей жизни вступал в контакт с 
простуженными людьми, не подхватив при этом никакой 
болезни. 

В-третьих, мы, занимаемся обобщением своего опыта, 
выводя правила из небольшого числа случаев. Мы учимся, 
делая обобщения. Например, мы учимся считать, ухватывая 
законы арифметики на небольшом количестве задач. 
Убеждения – тоже обобщения. Умение обобщать имеет 
огромное значение: мы сталкиваемся с неизвестным, опираясь 
на то, что мы знаем. Проблема возникает лишь тогда, когда мы 
выбираем неподходящий пример для обобщения или остаемся 
закрытыми для нового опыта. Например, если один человек 
обманул нас, то было бы глупо делать обобщение и 
предполагать, что все люди мошенники.  

Все мы занимаемся упущениями, искажениями и 
обобщениями. Но, как и в случае с репрезентативными 
системами, люди имеют склонность к предпочтительному 
использованию одного из этих процессов в ущерб другим, так 
что одни больше упускают, вторые в большей степени 
искажают, а третьи чаще обобщают. Все три процесса являются 
полезными, но надо правильно их использовать. 

У каждого из нас есть собственное мировоззрение, 
основанное на представлениях. Они, в большей степени чем 
сама реальность, определяют то, как мы интерпретируем 
окружающий мир, как реагируем на него и каким значением 
наделяем собственное поведение и переживания. Таким 
образом, нас ограничивает, сдерживает или наделяет 
могуществом не внешняя реальность, а скорее наша карта этой 
реальности. Основная идея НЛП заключается в том, что 
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если дополнить или расширить нашу карту «мира», то в 
реальности можно обнаружить гораздо больше 
возможностей для выбора и достижения успеха в жизни.  

Человек обладает уникальным даром – cвободой выбора, 
именно это должно стать его величайшим преимуществом. 
Свобода выбора есть наше право, которое присуще нам с 
момента рождения. Обстоятельства, в которые мы попадаем, в 
принципе, не могут иметь решающего влияния на нашу судьбу, 
они являются просто результатом выбора, который мы 
совершили в прошлом. Принимать решения и осуществлять 
выбор – это талант, который надо в себе развивать. Чем чаще 
приходится принимать решения, тем с большей легкостью мы 
это делаем, и чем больше мы их принимаем, тем лучше это 
будет удаваться. Для того чтобы научиться принимать хорошие 
решения, мы должны выработать у себя привычку осуществлять 
выбор. Когда человеку часто приходится выбирать, он морально 
готовит себя к тому, чтобы нести ответственность за 
последствия этого выбора, и постепенно учится предвидеть эти 
последствия. 

Для того чтобы можно было правильно использовать все те 
возможности, которые возникают на протяжении нашей жизни, 
нам нужно учиться совершать свободный выбор. Если мы 
движемся в каком-то направлении, которое не выбирали, то не 
сможем полностью реализовать все потенциальные 
возможности, заложенные в нас. Мы должны осознать, что сами 
можем осуществлять выбор, и настала пора сделать это. И, 
если придется потерпеть неудачу, следует рассматривать ее как 
временное явление. Те, кто успешнее справляются со своими 
проблемами, обладают такой картой реальности, которая 
позволяет им видеть множество перспектив и возможностей 
выбора. Они богаче и шире воспринимают мир, организуют его и 
реагируют на него. 

НЛП помогает быстрее и эффективнее достигать своих 
целей. С помощью определенных технологий можно добиваться 
желаемого и стать таким, каким хочешь. Благодаря им можно 
научиться управлять состоянием своего разума, своей психики, 
приводить свои убеждения и ценности в соответствие с 
желаемыми результатами. Такой уровень самоконтроля 
приносит уверенность в себе и повышает уровень самооценки. 
НЛП также способствует личным достижениям, успеху во 
взаимоотношениях и в саморазвитии.  

Искусство НЛП в немалой степени связано с умением 
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увидеть обстоятельства иначе, с другой точки зрения. Это 
позволяет нам выявлять чужие карты действительности и 
обогащать свою собственную. Благодаря этому мы добиваемся 
большего взаимопонимания, делаем общение более свободным 
и продуктивным, что и способствует достижению нужных 
результатов. Любые обстоятельства можно воспринимать с трех 
позиций: 

Первая позиция восприятия, или «ассоциированная точка 
зрения», при которой вы видите все «от первого лица», 
собственными глазами, и воспринимаете происходящее так, 
словно это действительно происходит именно с вами. Пребывая 
в этой позиции восприятия, мы не в состоянии мыслить 
объективно, и это следует учитывать. 

Вторая позиция восприятия, когда переживания 
рассматриваются с точки зрения «другого», еще одного 
заинтересованного лица. При диссоциированной точке зрения 
вы занимаете роль внешнего наблюдателя и следите за 
собой со стороны. Для этого вам достаточно представить себе, 
что вы смотрите глазами другого человека, воспринимаете мир 
так, как это делает он. Прислушайтесь к себе и обратите 
внимание на свои реакции. Способность переходить ко второй 
позиции предоставит вам намного больше сведений о том, что 
чувствует другой человек. 

Переход на вторую позицию означает, что вы признаете 
обоснованность тех точек зрения, которые отличаются от 
вашей. Кроме того, вашему пониманию начинают открываться 
истинные цели, стоящие за поступками и словами окружающих. 
Это знание может послужить для вас ключом к правильному 
общению и, следовательно, скорейшему достижению желаемых 
результатов. Так, НЛП может научить вас видеть мир так, как его 
видят другие, независимо от того, согласны вы с этим или нет. 
Чтобы раскрыть в себе способность занять иную позицию 
восприятия, требуется активное воображение. Для большинства 
из нас способность занимать вторую позицию восприятия 
означает, прежде всего, умение отказаться от узкого мышления 
и отвыкнуть от устоявшихся шаблонов. 

Переходя к третьей позиции, вы начинаете вести себя 
как третья сторона, совершенно посторонний человек, а не 
непосредственный участник общения. Вы становитесь в 
полном смысле слова независимым, предельно объективным 
наблюдателем. Вы занимаете отстраненную, научную точку 
зрения, исполняете роль бесстрастного зрителя. При этом вы 
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отстраняетесь от обстоятельств и ключевых фигур и просто 
наблюдаете за происходящим. Эта позиция может отражать 
любую точку зрения, отличающуюся от точек зрения участников 
общения. Такой подход раскроет перед вами бесконечное число 
выбора. 

У каждой позиции есть свои преимущества. Они просто 
отличаются друг от друга, предлагают различное содержание в 
разных контекстах, разных обстоятельствах. Совмещением этих 
точек зрения открывается возможность наиболее полного 
восприятия любого переживания. Хотя эти позиции выглядят 
очень разными, на практике мы обычно перемещаемся между 
ними, обдумывая вопрос. Каждый человек, обычно, отдает 
предпочтение тому или иному образу мышления. Но можно 
развить свои способности и научиться смещаться ко всем трем 
позициям. Опытные продавцы, посредники и консультанты чаще 
всего пользуются в своей работе всеми тремя позициями. 

Смысл этого подхода сводится к тому, что благодаря 
свободным перемещениям между тремя позициями восприятия 
мы можем лучше понять карту собственного мышления и другие 
карты действительности. Смена различных позиций восприятия 
способствует возникновению творческих идей и поискам 
решения трудных задач. Подобный образ мышления буквально 
создает у нас в голове новые нейросети. Необычность 
восприятия заставляет разум уделить особое внимание новым 
ощущениям. При переходе к непривычным позициям восприятия 
у нас могут возникнуть неожиданные прозрения и интуитивные 
открытия, то есть появляется возможность совершенствовать 
все стороны нашего мышления. 
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СУТНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ  
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 31.12.2005 р. 
№1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження ЗНО та 
моніторингу якості освіти», наказу МОН України від 13.10.2006 р. 
№701 «Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення 
у 2007 році ЗНО та моніторингу якості освіти випускників 
навчальних закладів системи загальної середньої школи» у 
2007 році кожен третій випускник загальноосвітніх шкіл взяв 
участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. 

Організацію та проведення ЗНО доручено Українському 
центрові оцінювання якості освіти, якому підпорядковуються  
9 регіональних центрів із закріпленими за ними областями: 

 

Регіональні центри  
оцінювання 

Області, закріплені за регіональним 
центрам 

Вінницький  Вінницька, Житомирська, Хмельницька 

Дніпропетровський  Дніпропетровська, Полтавська 

Донецький  Донецька, Луганська  

Івано-Франківський Івано-Франківська, Закарпатська, 
Чернівецька, Тернопільська 

Київський  м.Київ, Київська, Черкаська 

Львівський Львівська, Волинська, Рівненська 

Одеський Одеська, Миколївська, Кіровоградська 

Сімферопольський Автономна Республіка Крим, 
м.Севастополь, Запорізька, Херсонська 

Харківський Харківська, Чернігівська, Сумська 

Директором Сімферопольського регіонального центру 
оцінювання якості освіти призначено Ільїна Юрія Михайловича. 

Технологію тестування розроблено «Центром тестових 
технологій» Міжнародного фонду «Відродження». Українська 
модель тестування базується на європейському досвіді, але 
точного аналогу за кордоном немає. У більшості країн світу 
державні екзамени проводяться за подібною технологією. 
Найбільша відмінність полягає в змісті тестів. У 16 країнах світу, 
зокрема в Австралії, Англії, Болгарії, Італії, Словенії, Угорщині, 
Фінляндії, Німеччині й Франції результати випускних екзаменів є 
підставою для прийому до університету. З 2000 року систему 
єдиного зовнішнього оцінювання запроваджено у Литві, 

                                                      
*
 © Одайник С.Ф. 
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Киргизстані, Узбекистані, Азербайджані, Грузії, Росії.   
Зовнішнє незалежне оцінювання знань випускників 

загальноосвітніх шкіл здійснювалося з використанням такого 
методу педагогічної діагностики, як тестування. Воно 
проводилося з української мови, математики, історії та 
поєднувало дві різні функції – проходження державної 
підсумкової атестації  та відбір кращих учасників для вступу  до 
ВНЗ. Мета запровадження ЗНО: забезпечити прозоре, 
справедливе оцінювання; уникнути використання корупційних 
схем на етапах отримання документів про загальну середню 
освіту та вступу абітурієнтів до вищих навчальних закладів. 

Окрім тестів з української мови, математики, історії, уперше 
в Україні було здійснено пілотний проект тестування з біології, 
фізики, хімії.  

На Херсонщині у 2007 році ЗНО було проведено 
21 квітня – українська мова (обов’язковий предмет);  
28 квітня – математика чи історія (на вибір). 
Квота учасників ЗНО із числа випускників ЗНЗ – 1702: 
1. Херсон – 1130 чол. 
2. Бериславський район – 66 чол. 
3. Херсонський ліцей Херсонської обласної ради – 94  
4. Білозерський район – 156 чол. 
5. м. Каховка – 112 чол. 
6. м. Нова Каховка – 38 чол. 
7. Каховський район – 35 чол. 
8. Великолепетиський район – 29 чол. 
9. Скадовський район – 42 чол. 
Відповідальними за проведення ЗНО в нашому регіоні 

призначено координаторів: 
 

м.Херсон Омельчук С.В. 

Херсонський ліцей 
Херсонської обласної Ради 

Кнорр Н.В. 

м. Каховка Простіхіна В.О. 

м. Нова Каховка Гмизіна Н.А. 

Бериславський р-н Артеменко І.О. 

Білозерський р-н Кирпенко Н.Г. 

Великолепетиський р-н Вольська Т.В. 

Великоолександрівський р-н Гузік Н.В. 

Верхньорогачицький р-н Горькова В.І. 

Високопільський р-н  Касянова Л.М. 
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Генічеський р-н Дмитрук С.О. 

Голопристанський р-н Мінаєва Н.Є. 

Горностаївський р-н  Посунько Г.М. 

Іванівський р-н Федорова Н.О. 

Каховський р-н Остапенко Н.О. 

Каланчацький р-н Князюк О.М. 

Нововоронцовський р-н Безверха А.В. 

Нижньосірогозький р-н Салій М.М. 

Новотроїцький р-н Строкіна В.І. 

Скадовський р-н Петрова С.А. 

Цюрупинський р-н Малина В.Г. 

Чаплинський р-н Ващенко Т.М. 
 

Зовнішнє незалежне оцінювання проводилося у спеціальних 
пунктах, які були створені по всій країні безпосередньо для цього 
випробування. До пунктів тестування висуваються жорсткі 
вимоги. Їх можна створити у приміщеннях навчальних закладів 
системи середньої, професійної чи вищої освіти. Але вони мають 
відповідати таким критеріям:  

- знаходитися в зручному для випускників місці; 
- мати сейф, металеву шафу із замком для зберігання 

пакетів із матеріалами зовнішнього оцінювання; 
- налічувати 15-40 класних кімнат, у яких є: 15 

пронумерованих столів і 15 стільців для учасників тестування, 
стіл і 2 стільці для інструкторів, і стілець для громадського 
спостерігача; 

- правильно розташовані парти (відстань між учнями має 
бути 1,5 м); 

- місце для верхнього одягу та особистих речей учнів. 
Для здійснення зовнішнього незалежного оцінювання на 

Херсонщині було підготовлено 7 пунктів тестування:  
- Херсонський фізико-технічний ліцей при ХНТУ та ДНУ 

Херсонської  міської ради;  
- Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50 

Херсонської міської ради;  
- Херсонська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 30 Херсонської міської ради; 
- Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Херсонської міської ради; 
- Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56 

Херсонської міської ради; 
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- Херсонський ліцей Херсонської обласної ради; 
- Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Білозерської районної ради. 
Призначені відповідальні за пункти тестування: 

Пункт тестування Відповідальний  Заступник 

ФТЛ Слободенюк О.В. Бондаренко О.В. 

ЗОШ №30 Барнаш О.В. Зівакіна О.А. 

ЗОШ №50 Ткаченко В.Є. Миргородська Н.В. 

ЗОШ №56 Микитюк С.В. Сафонова І.Я. 

ЗОШ №4 Місюченко С.І. Пісковець О.І. 

Херсонський ліцей 
Херсонської обласної Ради 

Рябуха М.І. Кнорр Н.В. 

Білозерська ЗОШ №1 Кирпенко М.Г. Винокурова Н.В. 
 

Уперше в Україні було проведено навчання відповідальних 
за пункти тестування та інструкторів.  

ПОРЯДОК 
організації навчання та сертифікації педагогічних 

працівників, залучених до проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти 

1. Навчання педагогічних працівників здійснюється з метою 
теоретичної, практичної підготовки до організації та 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

2. Завданням навчання є організаційно-технологічна та фахова 
підготовка осіб, які забезпечують проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. 

3. Програма навчання педагогічних працівників, задіяних в 
організації та проведенні зовнішнього незалежного 
оцінювання (відповідальні за пункти тестування та 
інструктори) складається з 3 модулів загальною кількістю 8 
годин. 

4. Зміст модулів конкретизується регіональними центрами 
оцінювання якості освіти й затверджується директором 
регіонального центру оцінювання якості освіти. 
Навчання проводиться регіональними центрами оцінювання 
якості освіти за сприянням обласних інститутів підвищення 
педагогічної освіти (інститутів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників) або інших установ на договірних 
засадах. Навчання проводиться для різних груп окремо, 
ураховуючи специфіку завдань, покладених на 
відповідальних осіб. 
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5. По закінченні навчання проводиться сертифікація у формі 
тестування. Проводить сертифікацію комісія, яку очолює 
директор регіонального центру. До складу комісії входять 
працівники регіонального центру оцінювання якості освіти та 
установи, на базі яких проводилось навчання. Склад комісії 
затверджується наказом директора регіонального центру. 
За умови успішного завершення тестування педагогічним 
працівникам, які забезпечують організацію проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання регіональними 
центрами оцінювання якості освіти видається сертифікат 
установленого зразку терміном дії 5 років. 

6. Перед проведенням зовнішнього незалежного оцінювання 
кожен з осіб, залучених до його проведення, проходить 
щорічний інструктаж. Відмітки про проходження інструктажу 
фіксуються на звороті сертифіката. 

7. Витрати на організацію та проведення навчання, 
сертифікацію здійснюються за рахунок коштів, передбачених 
у кошторисах доходів і витрат регіональних центрів 
оцінювання якості освіти. 
Для здійснення ЗНО у 2007 році на Херсонщині 

сертифіковано 247 інструкторів (230 чоловік – основний склад; 
17 – резервна кількість); 14 відповідальних за пункт тестування. 

У 2008 р. передбачається, що зовнішнє незалежне 
оцінювання з української мови та двох предметів (на вибір учнів) 
стане обов’язковим для всіх випускників та замінить державну 
підсумкову атестацію й вступні іспити для абітурієнтів вищих 
навчальних закладів. 

Створюючи систему об'єктивної оцінки освітніх досягнень, 
більшість учителів, управлінців не підтримують ідею 
систематичного об'єктивного контролю. Їхні побоювання 
пов'язані з можливістю руйнування звичної системи роботи, з 
небажанням застосовувати методики об'єктивного контролю, з 
ідеологією управління навчальним процесом, із психологічною 
неготовністю до змін. 

Таким чином, для подолання даних ризиків необхідно 
розробити систему перепідготовки вчителів, наприклад, з метою 
ознайомлення з методами об'єктивного контролю, методиками 
управління навчальним процесом з орієнтацією на кінцеві 
результати навчання. 
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ННААШШІІ  ННООВВІІ  ППУУББЛЛІІККААЦЦІІЇЇ  

  
СЛОБОДЕНЮК Л.И. Количественные параметры 

психологического описания процессов памяти: 
Монография. – Херсон:  Айлант, 2006. – 142 с. 

Монография посвящена вопросам количественного 
описания процессов памяти с помощью математической модели 
с учѐтом индивидуально-типологических особенностей здоровых 
и больных испытуемых. Представлены количественные 
параметры процессов памяти как динамическое соотношение 
запоминания и забывания разной информации. 

Показаны широкие возможности математической модели 
переработки информации памятью для количественного 
описания мнемических процессов с учѐтом различных 
индивидуальных свойств, в том числе возможность их 
распространения на другие ранее не исследованные 
особенности личностных характеристик. Определены 
количественные оценки влияния стимульного материала, его 
объѐма, способа предъявления на параметры процессов 
памяти. Показана эффективность применения и перспективы 
математических моделей для таких сложных процессов, как 
мнемические. 

 
РЕЧИЦЬКИЙ О.Н., ЮЗБАШЕВА Г.С. Факультативні 

курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів загально-
освітніх навчальних закладів хімічного та біологічного 
профілів. – Херсон: Айлант, 2006. – 168 с. 

Методичний посібник рекомендований Міністерством освіти і 
науки України. До збірки ввійшло три факультативні курси: 
«Хімічний та біологічний захист рослин», «Дослідження продуктів 
харчування», «Хімія та медицина». Зміст факультативних курсів 
створений на комплексній міжредметній основі хімії, біології, 
медицини. Кожний факультативний курс містить навчальний 
план, розширений план лекцій, поетапний хід практичних робіт. 

Матеріал збірки призначений для методистів, вчителів, 
студентів педагогічних університетів хіміко-біологічних 
спеціальностей, старшокласників. 
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