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Цибуленко Г.В.
*
 

САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕТРОСПЕКТИВА 

ІСТОРИЧНИХ РЕАЛІЙ 

(Матеріал до шкільних курсів: «Історія України»,  
«Основи правознавства» та «Громадянська освіта») 

У статті подано огляд становлення інституту самоврядування 
в Україні й розглянуто його роль в процесі формування 
громадянського суспільства. Наведено характеристики політично-
правової специфіки самоврядування в контексті державотворення в 
Україні кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

Розбудова громадянського суспільства – це не тільки 
комплексна акція, а й надзвичайно складний процес. 
«Громадянського суспільства не може бути половина чи третина. 
Воно або є, або його немає. В ньому не існує пріоритетних 
галузей розвитку, оскільки не можна визначити, що важливіше – 
вільна преса, дійові механізми соціального партнерства чи 
демократична система управління» [1]. Проте, на нашу думку, 
саме в розбудові громадянського суспільства ключову роль 
повинно відігравати становлення дієвого місцевого само-
врядування. Абсолютною істиною є твердження про необхідність 
у найкоротші терміни здійснити в галузі управління 
децентралізацію державної влади, зміцнення органів місцевого 
самоврядування, усунення опіки над територіями [2].  

Вплив і контроль за діяльністю центральних установ влади, 
навіть у найдемократичнішій та правовій державі, носить аб-
страктний, опосередкований характер, і до того ж, періодичний. І 
навпаки, участь у роботі органів управління громади, прозорість 
процесу та безпосереднє залучення мешканців до конкретних 
справ не тільки посилює відповідальність, а й, що найголовніше, 
сприяє формуванню активної позиції, яка за своєю суттю й стає 
базовою для громадянської активності. Саме ця активність 
виступає формоутворюючою силою для розбудови засад 
громадянського суспільства в Україні. 

Історичний досвід свідчить про те, що вже здійснювалися 
спроби руху в цьому напрямку. Запровадження земського 
(1864 р) та міського (1870 р.) самоврядування в Російській імперії 
поклали початок трансформації регіональних та міських громад у 
самодостатні організми, що претендували на провідну роль в 

                                                      
* © Цибуленко Г.В. 
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економічному та політичному житті. Саме це активізувало 
громадську свідомість населення, яке розпочало входження в 
стадію зародження громадянського суспільства, для формуван-
ня якого, за словами провідного ідеолога лібералізму В.Леонто-
вича, важливим є забезпечення свободи по відношенню до 
особистості та майна. Зміст майнової свободи передбачає, що 
кожен може розпоряджатися своєю власністю на свій розсуд 
згідно із законом, без суду ніхто не може бути позбавлений 
власності [3].  

Одним з ключових компонентів наділення самоврядування 
реальною владою стало надання громадам права на 
муніципальну власність. Положення від 16 червня 1870 р. 
давало міським громадським управлінням право іменем міста ку-
пувати та відчужувати нерухоме майно, можливість укладати 
договори, виступати в суді позивачем та відповідачем у 
майнових справах міста [4]. Цим самим визнавалося право 
власності міст на міський земельний фонд, право встановлення 
цін за оренду чи користування міськими землями, дарування 
концесій на спорудження різного роду підприємств з 
користуванням міською землею. 

Ці дії мали позитивний вплив на набуття територіальним 
самоврядуванням статусу діючої владної системи громади, що 
знайшло своє відображення в оцінках тогочасних практиків [5]. 
Проте наявність адміністративних органів центру не тільки 
обмежувало їх самодіяльність, а й контролювало всі кроки, що 
надзвичайно уповільнювало поступальний розвиток громадян-
ської активності.  

Наступним кроком у цьому напрямку стали революційні 
зрушення 1917-1920 рр. В умовах пошуку оптимальних моделей 
державного устрою відбувалися трансформації доктринальних 
конституцій, побудованих на засадах західноєвропейської демо-
кратії (верховенство права, вища юридична сила конституції, 
верховенство законів, народний суверенітет, непорушність 
абсолютних і невідчуженість відносних прав і свобод людини, 
пріоритет особи над державою, відповідальність влади, неза-
лежність суду, підлеглість норм національного права нормам 
права міжнародного тощо). Проте, ці правові постулати зазнали 
потужного впливу революційного конституціоналізму, зумовле-
ного правовими та державними поглядами політичних партій [6].  

Так, консерватизм зсувався у бік войовничого антилібера-
лізму. Представники соціалістичних течій реально не зуміли вир-
ватися з тенет слов’янського федералізму, навіть, проголошуючи 
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в Універсалах суверенітет України [7]. Велика кількість юристів, 
які працювали на національні уряди УНР та Гетьманату 
(М.Ткаченко, А.В’язлов, А.Лівицький, П.Климович, М.Левитський, 
С.Шелухін, І.Кістяківський, С.Завадський та інші) не зуміли 
створити нормативної бази, що відповідала б реальному стану 
країни [8]. Політичні сили виявилися неспроможними досягти 
консенсусу задля загального блага. За цих обставин суспільство 
знову опинилося в політичній системі, у якій панував принцип 
примату центру над регіонами й держави над суспільством. 

Вступивши на шлях суверенізації, Україна проголосила курс 
на розбудову державності, що суттєво звужувало спектр соціо-
культурних завдань, а, отже, зумовило формування головного 
пріоритету – створення державного апарату й посилення влад-
них повноважень бюрократії. За цих обставин українське 
суспільство за роки незалежності отримало дієву, але некон-
трольовану або формально контрольовану ним структуру влади.  

Перманентний процес конституційного реформування та 
змін структури влади на місцях разом із започаткуванням 
становлення інституцій громадянського суспільства реально 
створив систему, за якою суспільство було позбавлене дієвих 
важелів впливу на владу й політичні сили. Одним із ключових 
аспектів у цьому процесі, на нашу думку, стала руйнація 
місцевого самоврядування через позбавлення його значного 
обсягу владних повноважень, формування повної фінансової 
залежності від центру та унеможливлення законного володіння 
майновим комплексом, особливо землею, яка реально так і не 
розмежована на державну та комунальну власність. 

Спроби запровадити нову політичну систему та прийняти 
новий закон про самоврядування в більшій мірі загострили 
політичну ситуацію й чітко показали відсутність бачення 
майбутньої форми й суті місцевого самоврядування. За цих умов 
на фоні політичних суперечок посилюється тенденція 
гальмування розбудови дієвої самоврядованої громади, яка, по 
суті, є фундаментом громадянського суспільства. Адже саме 
проведення розподілу владних повноважень між центром і 
регіоном є одним із ключових гарантів взаємоконтролю владних 
інституцій і контролю над ними з боку громадян. Саме через 
такий механізм можлива реалізація правової держави, у якій 
влада виключно спрямовується на реалізацію громадянами 
своїх прав і свобод, на надання населенню послуг та на 
контроль за виконанням рішень і діяльністю посадових осіб [9]. 

З проголошенням незалежної України й руйнацією 
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комуністично-радянського режиму місцеві ради, попри їх полі-
тично-партійний склад, опинилися в умовах отримання значно 
ширшого обсягу владних повноважень, які не були їм властиві за 
радянські часи коли ключову роль відігравала керуюча роль 
комуністичної партії. За нових обставин значні повноваження 
визначалися старою неподільною представницько-виконавчою 
структурою влади в радах, що значною мірою звужувало їх 
відповідальність перед громадами, які, до того ж, за радянські 
часи абсолютно втратили механізми, уміння та усвідомлення 
свого впливу на місцеве самоврядування. 

Конфліктності в цей процес додало впровадження в Україні 
за законом від 5 липня 1991 р. посади Президента, який прого-
лошувався главою виконавчої влади [10]. З обранням Президен-
та 1 грудня 1991 р. ця норма вступала в протиріччя з нормою 
чинної конституції України від 1978 р. (глава 9), за якою саме 
через Ради народних депутатів народ здійснював державну 
владу і саме їм підпорядковувалися і ними контролювалися всі 
державні органи [11]. Із запровадженням у березні 1992 р. 
Закону «Про місцеві Ради народних депутатів, місцеве і регіо-
нальне самоврядування», за яким дії Рад обмежувалися фактич-
но представницькою функцією, а виконавча передавалася пред-
ставникам Президента України [12], гострота конфлікту 1992–
1994 рр. між Президентом, інститут якого уособлював новий 
формат влади, і Верховною Радою, яка презентувала регіональ-
ну еліту з колишніх партійно-радянських структур, що зосере-
дилася в місцевих радах, набула небаченого розмаху. Це 
довело країну до глибокої і всебічної політичної кризи, 
розв’язання якої повинні були здійснити парламентські й 
президентські перевибори 1994 р. До того ж, певного 
забарвлення політичній кризі додає й персональний конфлікт 
Президента Л.Кравчука, представника центральної постдер-
жавно-комуністичної еліти, та екс-Прем’єр-міністра Л.Кучми, 
звільненого у вересні 1993 р., який обстоював на той момент 
інтереси регіональних сил України.  

Під час цього конфлікту 3 лютого 1994 р. Верховна Рада 
приймає Закон «Про формування місцевих органів влади і 
самоврядування», за яким на містах владу було повернуто 
Радам та їх виконкомам, а голів рад обирав народ шляхом 
прямого таємного голосування [13]. Така система за тих 
обставин, з одного боку, обмежувало авторитарні й центристські 
прагнення Президента Л.Кравчука, а, з іншого, надавало певну 
можливість щодо надання самоврядуванню реального втілення. 
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Подальший процес розвитку самоврядування зазнав нових 
кардинальних трансформацій, що, знову ж таки, визначалося 
форматом співіснування Президента як представника централь-
ної влади й Верховної Ради – представниці регіональних еліт. На 
першому (березень 1994 р.) та другому (липень 1994 р.) турах 
було обрано нову Верховну Раду, а 10 липня 1994 р. – нового 
Президента України Л.Кучму. Нові структури влади, Президент і 
Верховна Рада, що постали в Україні, на початковому етапі своєї 
діяльності не мали суттєвих протиріч через те, що вони були 
представлені регіональними силами. Тому перший крок у 
реорганізації системи самоврядування через внесений у грудні 
1994 р. Президентом проект «Конституційного закону про 
державну владу і місцеве самоврядування в Україні» практично 
не зустрів значної протидії. За цим документом, передбачалося 
наділити Президента абсолютними виконавчими повноваження-
ми, що не турбувало значні сили депутатського корпусу через те, 
що в Президенті Л. Кучмі регіональні сили вбачали свого лідера, 
який забезпечить їм укріплення в центральних органах влади. 
18 травня 1995 р. Закон було ухвалено Верховною Радою, і 
Президент України став одноосібним керівником уряду, склад 
якого формувався ним без узгодження з Верховною радою, а 
відроджені державні адміністрації, яким знову повернули всі 
виконавчі функції, очолювалися за призначенням Президента 
України.  

Проте восени 1995 р. конфлікт між Президентом і Верхов-
ною Радою знову набирає обертів через прагнення Л. Кучми 
перебрати на себе всі владні повноваження і його відсторонення 
від регіональних сил, які привели його до влади. Шантажуючи 
Верховну Раду проведенням опитування щодо довіри до неї і 
Президента, Л.Кучма домігся згоди Голови Верховної Ради 
О. Мороза на укладання Конституційного договору. Схвалений 
Верховною Радою 8 червня 1995 р., Конституційний договір, крім 
обмежень Верховної Ради, обмежував повноваження місцевих 
органів самоврядування й розширював адміністративні функції 
державних адміністрацій, керівництво яких тепер формувалося 
виключно Президентом без згоди Рад [14]. Ці норми було 
закріплено в Конституції України 1996 р. [15] і в Законі «Про 
місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. [16]. 

У цьому Законі були «розмиті» конституційні положення, що 
закріплювали правовий статус територіальної громади як пер-
винного суб'єкта місцевого самоврядування і як основного носія 
безпосередньої демократії; а переважна більшість повноважень 
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місцевого самоврядування була закріплена не стільки за місце-
вими радами, що прямо формуються територіальною громадою, 
скільки за виконавчими органами місцевих рад, які вони фор-
мують. Звідси самоврядна влада територіальної громади набу-
ває не стільки «вторинного», скільки «третинного» характеру, 
тобто, по суті, нівелюється. При цьому закріплення в законі 
положення про те, що «територіальна громада села, селища, 
міста є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основ-
ним носієм його функцій і повноважень» (п. 1 ст. 6), а також 
форм безпосередньої демократії, здійснюваних територіальною 
громадою, не має нікого вводити в оману. Бо ми маємо ситуацію, 
за якої відсутній реальний суб'єкт місцевого самоврядування – 
самодостатня територіальна громада, яка володіла б необхід-
ними матеріально-фінансовими ресурсами, мала б належні 
внутрішні джерела формування доходної частини місцевого 
бюджету й достатнє правове забезпечення значного масиву 
питань організації та функціонування місцевого самоврядування. 

Оскільки прийняття Закону «Про місцеве самоврядування в 
Україні» було підсумком тривалих суперечок між прибічниками 
старого «консервативного» та нового «прогресивного» підходу 
до побудови системи влади в нашій державі, деякі норми Закону 
мають компромісний характер. На жаль, віддзеркалення 
політичного компромісу в законодавчих актах мають невтішні 
наслідки, особливо щодо практики застосування нових норм до 
конкретних випадків. Найбільше це стосується обмежень прав 
територіальних громад об'єднуватися в єдину територіальну 
громаду, неоднозначності в питаннях організації управління 
районами в містах. Неврегульовані питання щодо взаємодії 
районних і обласних рад, які представляють спільні інтереси 
територіальних громад із відповідними сільськими, селищними, 
міськими радами, особливо з питань порядку формування та 
затвердження місцевих бюджетів, фінансування та управління 
об'єктами спільної власності територіальних громад, визначення 
переліку цього майна та його правового статусу. 

Одним із яскравих прикладів такого компромісу є закріпле-
ний Законом статус районних та обласних рад. За Конституцією, 
ці ради представляють спільні інтереси територіальних громад, а 
на практиці це мало б означати, що територіальні громади 
формують районні та обласні ради зі своїх представників та 
делегують їм певні повноваження. За Законом, районні та 
обласні ради формуються так само, як і ради територіальних 
громад – на основі загального, прямого, рівного виборчого 
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права. Отже, незважаючи на відсутність старої «вертикалі рад», 
районні та обласні ради знову опинилися й опиняються 
фактично в ролі «вищестоящих». Таким чином, закладена 
можливість конфлікту між радами територіальних громад і 
відповідними районними та обласними радами [17]. А після 
впровадження в грудні 2004 р. нових норм виборів народних 
депутатів та депутатів місцевих рад за пропорційною системою 
регіональні ради взагалі втратили представницьку сутність 
громад через їх фактичне формування з представників 
центральних населених пунктів.  

Інший приклад такого поєднання непоєднуваного – 
відносини ради територіальної громади, виконкому та міського 
голови. За Конституцією, сільський, селищний, міський голова 
обираються територіальною громадою на основі загального, 
прямого, рівного голосування строком на чотири роки, а фактичні 
повноваження голови щодо формування та керівництва 
виконкомом ради суттєво обмежені. Така невідповідність рівнів 
легітимності голови та законодавчо закріплених за ним 
повноважень також стає причиною багатьох конфліктів і спорів 
між головами та відповідними радами. 

Ще більш заплутаною є ситуація з повноваженнями район-
них та обласних рад. У який спосіб ці ради можуть задовольнити 
спільні інтереси територіальних громад, якщо вони не мають 
власних виконавчих органів? Виходить, що найважливіші для 
життя муніципальних утворень повноваження у сфері складання 
бюджету, фінансів, підготовки програм соціально-економічного 
розвитку, районні та обласні ради змушені в обов'язковому 
порядку делегувати місцевим державним адміністраціям, які, в 
такому разі, стають фактичними розпорядниками матеріальних 
та фінансових ресурсів. 

За цими положеннями, органи місцевого самоврядування 
фактично перетворювалися в придатки адміністрацій через те, 
що громади втрачали реальні можливості, не те що 
контролювати, навіть впливати на дії емісарів центру. Фактично 
було побудовано систему, за якою ті, хто отримував 
повноваження, виводилися з під контролю громад, а ті, хто 
відповідав перед громадою, не мали повноважень [17].  

Таким чином було вибудовано псевдодемократичну систему 
самоврядування, ущербність якої стала очевидною після прий-
няття норм виборів депутатів місцевих рад у квітні 2004 р. [18] та 
нової редакції Конституції у грудні 2004 р., за якими відбулося 
повне разбалансування вертикальних та горизонтальних ліній 
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організації влади й самоуправління. До того ж, невведення в дію 
нової редакції закону про органи самоврядування, прийнятого в 
тому ж 2004 р., та провал адміністративної реформи 2005 р. 
затягнули процес виходу з глухого кута формування реально 
діючого, відповідального та ефективного місцевого самовря-
дування. 

Ураховуючи все викладене вище, можна зазначити, що 
українське суспільство на порубіжжі ХХ та ХХІ століть знову 
пішло шляхом формування системи, у якій роль регіонів носить 
другорядний характер, а держава панує над правом. Головною 
силою, спроможною змінити курс, може стати громадянське 
суспільство, але воно формується занадто повільно.  

Абсолютне панування бюрократичних сил на початку 
суверенізації робило небажаним для них дієвий інститут 
громадянського впливу та контролю. Боротьба за фінансово-
майновий спадок радянської епохи активізувала недемократичні, 
антиправові та антисоціальні шляхи приватизації. За цих умов 
безконтрольність бюрократії з боку суспільства робила її 
всевладною силою.  

Довготривала відсутність навіть зародків громадянського 
суспільства в Україні, неспроможність впливу на владу, 
панування кулуарного права викликали суцільну апатію 
населення до політичного життя. До того ж, у нашій країні 
формування таких важливих складових громадянського 
суспільства, як партії та громадські організації, значною мірою 
носило настільки заангажований характер і так сильно залежало 
від держави, що не сприймалося як реальна сила. Становлення 
неформальних інституцій для впливу на владу в таких умовах 
штовхало їх на протиправні або антисоціальні кроки. Усе це, з 
одного боку, розчаровувало суспільство в можливості реалізації 
своїх прав на підставі законних дій, а з іншого, заводило 
суспільно-політичну та економічну системи в глухий кут.  

Така ситуація гарантовано веде будь-яку систему або до 
прискореного реформування в напрямку розбудови 
громадянських традицій, демократії та верховенства закону, або 
до встановлення сильної авторитарної чи тоталітарної влади 
залежно від тих сил, які переможуть. Проте розпочатий рух у 
напрямку активізації ролі суспільства, зростання свідомості 
самих мас та формування здорової економічної та політичної 
еліти є гарантом того, що народ України обере перший, 
пов’язаний з прогресивним розвитком, варіант. 
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АКСІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ  
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

У статті подано відомості про аксіологічний підхід, 
обґрунтовано його значення під час підготовки педагогів у системі 
післядипломної освіти. 

Зміни, що відбуваються в соціальній сфері держави 
впливають на формування системи ціннісних орієнтацій людини. 
Під час соціальної взаємодії вона набуває певного досвіду, який 
стає важливою складовою особистості. Соціалізація пов’язана із 
спілкуванням, спільною діяльністю людей і є процесом 
входження індивіда в суспільство, який усвідомлює соціальний 
досвід, що існує, і перетворює його у власні цінності через прояв 
унікальності своєї особистості.  

Категорія цінності зумовлена як соціально, так й історично. 
У процесі становлення людства й окремих етносів змінювався 
характер ставлення людей до навколишнього світу, до самих 
себе, до інших людей, до праці як важливого способу 
самореалізації, разом з тим змінювалися вектори, що визначали 
цінності суспільної свідомості. Ціннісні пріоритети завжди були 
пов’язані з людиною, сенсом її життя й діяльності, що протікають 
у певному етнокультурному контексті. 

На даний час система освіти має допомагати особистості в 
набутті власних ціннісних орієнтацій, адже освіта є органічною 
складовою духовного життя суспільства, через яку продукуються 
й передаються соціокультурні й особистісні цінності, 
утворюється майбутнє. Тому сьогодні в педагогічній теорії учені 
активно піднімають питання, пов’язані з аксіологічним підходом. 
Застосування такого підходу в сучасній системі освіти може 
значною мірою сприяти становленню необхідних для життя 
соціально-ціннісних, світоглядних й моральних рис людини [3].  

Аксіологічний підхід в освіті передбачає переведення того, 
хто навчається в суб’єктивну позицію творця власної системи 
ціннісного ставлення до навколишнього світу й до самого себе. 
Він дозволяє вивчати педагогічні явища з точки зору 
загальнолюдських цінностей. Відповідно, освіта має бути такою, 
щоб особистість могла отримати цілісні знання, вивчаючи різні 
навчальні предмети 
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зарубіжні та вітчизняні вчені, серед них: В. Андрєєв, В. Андру-
щенко, І. Бех, О. Бондаревська, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, 
О. Сухомлинська, Г. Тарасенко та інші. К. Роджерс, С. Рубін-
штейн, М. Шелер, Є. Шпрангер та інші писали про післядипломну 
освіту, як в якій можливе вираження цінностей конкретної 
культури.  

На даний час існує багато праць науковців, присвячених 
аксіологічному підходу в системі освіти. Розглядають його роль і 
в підготовці вчителів у системі післядипломної освіти. Зважаючи 
на це, метою статті є розкриття значення аксіологічного підхід до 
підготовки педагогів у системі післядипломної освіти. 

Аксіологія як наука виникла лише в кінці ХХ століття. 
Звичайно, роздуми про різні види цінностей зустрічаються і у 
класиків античності, у мислителів середньовіччя та ренесансу, у 
філософів нового часу, але узагальнене уявлення про цінності 
та закономірності їх прояву в різних конкретних формах 
з’явилися у філософії лише в середині минулого століття, коли 
підвищився інтерес до проблем людини, моралі, гуманізму, до 
суб’єктивного чинника в цілому. ХХ століття актуалізувало і 
питання педагогічної аксіології, адже аксіологічні характеристики 
педагогічної діяльності відображають її гуманістичний сенс. Так, 
у педагогічній теорії виникає аксіологічний підхід, сенс якого, на 
думку В.Сластеніна та І.Ісаєва, може бути розкритим через 
систему аксіологічних принципів, до яких відносяться: рівно-
правність філософських поглядів у межах єдиної гуманістичної 
системи цінностей при збереженні різноманіття їх культурних й 
етнічних особливостей; рівнозначність традицій й творчості, 
визнання необхідності вивчення й використання вчень минулого 
й можливості духовного відкриття в теперішньому й майбут-
ньому, взаємозбагачуючого діалогу між традиціоналістами й 
новаторами; екзістенціальна рівність людей, соціокультурний 
прагматизм замість демагогічних суперечок про виникнення 
цінностей, діалог замість індиферентності. Зважаючи на ці 
принципи, освіта як компонент культури має набути особливої 
значимості, оскільки є основним засобом розвитку гуманістичної 
сутності людини, – переконані дослідники [3]. 

На даний час науковці вважають за необхідне будувати 
процес вивчення педагогічних дисциплін на основі саме 
аксіологічного підходу, який надасть процесу підготовки 
спеціалістів ціннісну спрямованість.  

О.Бондаревська зазначає, що аксіологічний підхід передба-
чає суб’єктивацію об’єктивних цінностей людської спільноти, 
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тобто перетворення їх в особистісні смисли. Вона вважає, що 
відповідно до такого підходу, вибір цінностей є важливим момен-
том концептуалізації виховних систем і педагогічних теорій [1].  

Сьогодні активно розвивається така галузь як педагогічна 
аксіологія – наука про цінності освіти, їх природу, функції, 
взаємозв’язки. Під цінностями розуміють найважливіші складові 
внутрішньої культури людини, які відображаються в особистісних 
установках, властивостях, якостях, визначають її ставлення до 
суспільства, природи, інших людей, до самого себе. Суть 
педагогічної аксіології визначається специфікою педагогічної 
діяльності, її соціальною роллю, в її основі лежить розуміння й 
утвердження цінності людського життя, виховання, навчання й 
освіти в цілому [2].  

У сучасних умовах особливо актуальним стає аксіологічно 
орієнтоване навчання педагогів у системі післядипломної освіти. 
Воно має спиратися на соціоцентричну функцію, яка має 
відповідати ціннісним орієнтирам, світоглядним уявленням, а 
також запитам різних категорій і груп педагогів, забезпечувати 
умови для встановлення взаємної відповідності між особистістю і 
соціумом, надавати не лише структуровану інформацію, а й 
систему відносин, цінностей, що складають основу професійного 
саморозвитку особистості. 

Модернізація системи освіти передбачає появу в освітньому 
просторі нових цінностей. Так, наприклад, важливим завданням 
у модернізації освіти в аксіологічному аспекті є формування 
толерантної особистості, яка володіє розвинутою громадянсько-
правовою культурою й здатна до саморозвитку. Виховуючи таку 
особистість, педагог має усвідомлювати як професійні цінності 
впливають на індивіда. Зважаючи на це, роль післядипломної 
освіти у цьому процесі дуже важлива, адже вона дає можливість 
учителю зрозуміти, що ціннісні орієнтації є суттєвою складовою 
його професійної свідомості, виконують важливу мотиваційну 
роль, і є регулятором професійної поведінки. 

Система післядипломної освіти може по-різному впливати 
на ціннісні орієнтації педагогів, наприклад, вона може забез-
печити досить швидкі темпи розвитку ціннісних орієнтацій учите-
лів, а може взагалі не впливати на цей процес. Це залежить від 
умов, що забезпечують позитивний вплив цієї системи на 
розвиток професійних цінностей педагогів, пошук нового змісту 
післядипломної педагогічної освіти, її організаційних форм, 
спрямованих на розвиток особистості вчителя. Ціннісні орієнтації 
визначають те, як освітянин бачить значимість своєї праці, які 
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вимоги ставить до себе, до вихованців, до педагогічного про-
цесу. Цінності є важливим чинником поведінки учителів і взає-
мовідносин всіх учасників навчально-виховного процесу. Підго-
товка вчителів у системі післядипломної освіти на основі аксіо-
логічного підходу має орієнтуватися на індивідуально творчий 
характер діяльності освітян, яка вимагає від індивіда яскраво 
вираженої професійної спрямованості, чітких і стійких інтересів, 
глибоких знань теорії й практики навчання і виховання. Це 
спонукає до побудови особистісно орієнтованого навчального 
процесу дорослих, який з позиції аксіологічного підходу, є проце-
сом прилучення індивіда до цінностей, у результаті якого в нього 
відбувається «становлення цілісної системи особистісних смис-
лів» [1]. Саме під час такого навчання відбувається професійно 
особистісне самовизначення педагога, яке визначається ступін-
ню відповідності ціннісно-смислового ядра особистості з цінніс-
но-смисловим змістом професійного соціуму й пов’язане з актуа-
лізацією й доповненням ментального досвіду, за допомогою 
усвідомлення індивідуумом його когнітивних, метакогнітивних та 
інтенціональних складових у процесі переоцінки цінностей, що 
забезпечують успішну інтеграцію у професійній спільноті [4]. 

Під час підготовки вчителів у системі післядипломної освіти 
важливого значення варто надавати предметам гуманітарного та 
психолого-педагогічного циклів, бо вони є джерелом 
гуманітарних знань, що спонукають педагога до пошуку сенсу 
свого професійного призначення й раціональної організації 
діяльності, котра відповідає цінностям особистості й суспільства. 
Разом з цим для роботи з вчителями доречно використовувати 
інноваційні методи навчання, які б сприяли їх саморозвитку, 
самоусвідомленню власних можливостей і ціннісних орієнтацій. 
Інтерактивне навчання є засобом самопізнання й пізнання інших 
людей, формує світогляд, сприяє особистісному розвитку й 
розумінню вчинків й мотивів поведінки оточуючих, розвиває 
комунікативну компетентність.  

Отже, на сучасному етапі в системі післядипломної освіти 
цінності та розвиток ціннісного ставлення педагогів до світу в 
широкому розумінні мають стати змістовим ядром та 
стратегічним напрямком навчання. 

Література:  

1. Бондаревська Е.В., Кульневич С.В. Аксиологический (ценностный) план 
рассмотрения воспитания и обучения // Общая стратегия воспитания в 
образовательной системе России (к постановке проблемы): Коллективная 
монография в двух книгах. Книга первая / Под общей ред. проф. И.А.Зимней. 
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 Ляшкевич А.І.
*
 

ФОРМУВАННЯ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) 

У статті з’ясовуються теоретичні питання формування видів 
мовленнєвої діяльності у молодших школярів (аудіювання, говоріння, 
читання і письмо), дається їх наукова характеристика.  

Актуальність даної проблеми полягає у створенні необхід-
них умов для формування й розвитку мовної і мовленнєвої 
особистості молодшого школяра. Оскільки навчання рідної мови 
починається саме з початкової школи. Метою праці є: подати й 
проаналізувати теоретичні засади формування видів мовленнє-
вої діяльності молодшого школяра. 

Відповідно до Державного стандарту загальної середньої 
освіти України, навчальних концепцій, чинних програм з рідної 
(української) мови пріоритетною є мовленнєва підготовка учнів, 
спрямована на формування мовної особистості випускника 
середньої школи, зокрема вироблення умінь і навичок 
комунікативно виправдано користуватися засобами мови в 
різних життєвих ситуаціях.  

Призначення мовленнєвої змістової лінії полягає в 
забезпеченні цілеспрямованого формування й розвитку вмінь та 
навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні, 
читанні, говорінні, письмі (мовленнєва компетенція).  

За терміном мовлення в лінгводидактиці закріпилося два 
значення: процес вираження думок, почуттів, бажання впливати 
один на одного засобами мови в процесі спілкування і продукт 
діяльності мовця – висловлювання (текст), що передбачає наяв-
ність органічного зв’язку його елементів (слів, речень тощо). 
Мовлення як вид мовленнєвої діяльності і як її продукт виконує 
низку завдань, притаманних мові: спілкування, повідомлення, 
емоційного самовираження і впливу людей один на одного. Мов-

                                                      
*
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лення як продукт мовленнєвої діяльності і як форма відобра-
ження змісту є способом формування думок і почуттів через 
посередництво мови в процесі мовленнєвої діяльності людей. 

У словнику лінгвістичних термінів поняття «мовлення» 
розглядається як «процес добору і використання засобів мови 
для спілкування з іншими членами певного мовного колективу. 
Мова і мовлення взаємно й нерозривно пов’язані між собою. У 
мовленні мова функціонує і в процесі функціонування перебуває 
в постійному розвитку» [2, с.131]. 

Учені визначають мовленнєву діяльність як сукупність 
психофізичних дій організму людини, що спрямовуються на 
сприймання і розуміння мовлення або породження його в усній 
чи писемній формах. 

Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів подає 
таке визначення мовленнєвої діяльності – це є «мовне 
спілкування в конкретних ситуаціях, в яких реалізується 
необмежена можливість створення нових змістів, нових текстів із 
обмеженої кількості одиниць мовної структури [5, с.92-93]. 

Мовленнєва діяльність ґрунтується на психічній діяльності 
людини, залежить від її інтелектуального та емоційного розвитку 
і спирається на мовні знання.  

Залежно від спрямованості мовленнєвої дії на сприйняття 
або породження висловлювання, диференціюються види 
мовленнєвої діяльності на рецептивні й продуктивні. До 
продуктивних належать говоріння й письмо, бо за їхньою 
допомогою людина здійснює повідомлення, а до рецептивних – 
аудіювання й читання, оскільки вони забезпечують прийом і 
подальшу переробку інформації [7, с.189]. 

За характером вербального спілкування мовленнєва 
діяльність диференціюється на види, що реалізують усне 
(говоріння, слухання) і писемне (читання, письмо) спілкування. 
Перший вид формується в людини в результаті генетичної 
готовності чи спадкової схильності в онтогенезі як способ 
реалізації її спілкування з іншими людьми. Читання й письмо – 
більш складні види мовленнєвої діяльності, які вимагають 
цілеспрямованого навчання оволодіння ними. 

За роллю, що виконує мовленнєва діяльність під час 
спілкування, її види диференціюються на ініціальні (говоріння, 
письмо) і реактивні (слухання, читання). Говоріння й письмо 
стимулюють слухання й читання і в той же час слухання й 
читання є умовою говоріння (письма). 

Зупинимося на кожному із видів мовленнєвої діяльності. 
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Так, проблемі формування й розвитку аудіативних умінь і нави-
чок приділено належну увагу в дослідженнях відомих психологів, 
лінгвістів, методистів (В.Артемова, Б.Баєва, Б.Бєляєва, 
Л.Бондарко, Н.Висотської, І.Ґудзик, М.Жинкіна, І.Зимньої, 
Г.Колосніциної, З.Кочкіної, О.Леонтьєва, Н.Ожегової, І.Синиці). 

Питання теорії і практики навчання аудіювання в школі знай-
шли своє відображення в працях В.Андросюка, який вивчав 
особливості сприймання наукового тексту; М.Антонюк дав 
порівняльну характеристику розуміння учнями мовленнєвої 
діяльності залежно від способу її сприймання; І.Гудзик 
досліджувала необхідність навчання школярів аудіювання на 
уроках української мови, розробила систему вправ навчання 
учнів розуміння усного мовлення. 

Як наголошують вітчизняні психологи (Г.Костюк, Д.Ніколенко 
та ін.), «велике значення має сприймання усного мовлення, яке 
посідає основне місце в мовленнєвому спілкуванні. За останніми 
науковими даними, воно дорівнює 45% загального спілкування, в 
учнів досягає навіть 75%» [8, с.168]. 

Термін «аудіювання» за аналогією до зарубіжної методики 
запропонувала використовувати З.Кочкіна. Дослідниця 
запропонувала використовувати термін «аудіювання» на 
позначення процесу сприймання, розпізнавання й розуміння 
почутих мовних сигналів на відміну від читання як процесу 
сприймання і розуміння писемного мовлення [9, с.15]. 

І.Гудзик у своїй праці «Аудіювання українською мовою» 
стверджує, що «аудіювання є надзвичайно складною розумовою 
діяльністю. У ній поєднується безпосереднє чуттєве сприймання 
акустичних сигналів, розпізнавання в них мовних одиниць різних 
рівнів та смислова інтерпретація сприйнятого матеріалу» [3, с.6]. 

У методиці виділяються три основних прийоми рефлексив-
ного слухання: постановка питань, переказ, відображення 
почуттів. 

Тому вченими виділяються продуктивне й репродуктивне 
слухання. 

С.Цінько вказує на те, що залежно від мети існують різні 
види аудіювання: 

 глобальне або ознайомлювальне, яке вимагає від 
слухача загального охоплення змісту повідомлення, уміння 
визначати тему, основну думку повідомлення, ділити його на 
смислові частини, розрізняючи композиційні елементи; 

 детальне – вимагає якомога повніше, докладніше 
охопити зміст повідомлення, усвідомлюючи смисл кожного з його 
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елементів; 
 критичне – вимагає висловлення власної думки з приво-

ду почутого, своєї згоди чи незгоди з певним твердженням тощо. 
Наступним видом мовленнєвої діяльності є читання. Харак-

терною особливістю читання є усвідомлення сприйнятого зором 
тексту (сприймання й розуміння його). Основними компонентами 
читання є сприймання й переробка інформації. 

Важливим аспектом навчання мови є формування навичок 
читання мовчки, практичне ознайомлення з його різновидами 
(ознайомлювальним, вивчальним, переглядовим). Школярі 
повинні навчитися читати мовчки незнайомий текст швидше, ніж 
уголос, розуміти й запам’ятовувати після одного прочитання його 
фактичний зміст, логічні відношення, закладені в тексті, розуміти 
його основну думку, позицію автора. 

У лінгводидактиці не існує єдиної класифікації видів читан-
ня. О.Андрєєв і Л.Хромов виділяють такі види читання, як по-
глибленне, швидке, панорамне швидке, вибіркове, читання-
перегляд і читання-сканування; С.Фоломкіна визначає в якості 
основних видів читання «мовчки», необхідних будь-якому спеці-
алісту: ознайомлювальне читання, переглядове, пошукове, 
вивчальне. Критерії розмежування видів читання численні й 
взаємопов’язані; вони ґрунтуються на домінантних властивостях 
читацької діяльності. Основна диференціація здійснюється за 
гучністю та беззвучністю читання, його призначенням і 
функціями. Особливості часового й текстуального вимірів 
(цілісність, уривчастість, повторюваність), кількість читачів і 
форми навчання також зумовлюють окремі види читання. 

За часовою протяжністю читання буває первинне, вторинне 
і з перервами, а також вибіркове (звертання до окремих 
фрагментів і частин тексту) [1, с.20]. Первинне і неперервне чи-
тання, як правило, охоплює текст у цілому, тим часом як повтор-
не й перерване в основному спрямоване на окремі частини 
тексту і здійснюється як вибіркове й часткове. За кількістю читців 
читання може бути індивідуальне, з розподіленими ролями 
(діалогічне) й колективне (групове, хорове). 

Мета переглядового читання – дістати найзагальніше 
уявлення про тему і коло питань, які розглядаються в тексті.  

«Якщо ж читач ставить перед собою мету – виділити в тексті 
основну інформацію, пов’язану з розв’язанням основного 
комунікативного завдання, виявити що саме говориться, чи 
загалом охопити зміст, він вдається до ознайомлювального 
читання», – говорить Н.Бондаренко.  
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Якщо виникає потреба якнайповніше й найточніше зрозумі-
ти, критично осмислити та з певною метою відтворити наявну в 
тексті інформацію, читач повинен якомога ширше охопити текст і 
вникнути в його зміст. Таке читання кваліфікується як вивчальне. 
Це вдумливе й неспішне читання із цілеспрямованим аналізом 
змісту й опорою на мовні та логічні зв’язки в тексті.  

Пошукове читання зорієнтоване на читання газет і 
спеціальної фахової літератури. Його мета – знайти в тексті чи в 
текстовому масиві конкретну інформацію.  

Незважаючи на те, що в повсякденному житті людини 
читання вголос посідає незначне місце, цьому виду читання 
слід приділити особливу увагу. Це мотивується доконечною 
потребою формувати такі якості читання, як правильність, 
виразність, чіткість, емоційність та інші не менш важливі. 

Говоріння як вид мовленнєвої діяльності функціонує у двох 
формах – діалогічній і монологічній.  

Теоретичними засадами вдосконалення діалогічного мов-
лення учнів є праці психолінгвістів (Л.Айдарової, Б.Ананьєва, 
Л.Виготського, М.Жинкіна, І.Зимньої, О.Леонтьєва, Є.Пасова, 
І.Синиці та ін.), лінгвістів (Т.Винокур, О.Земської та ін.), лінводи-
дактів (А.Богуш, М.Вашуленка, А.Ляшкевич, В.Мельничайка, 
М.Пентилюк та ін.). 

Важливою психологічною особливістю діалогічного 
мовлення є те, що воно тісніше, ніж монологічне, пов’язане із 
ситуацією, оскільки часто його зміст можна зрозуміти лише з 
урахуванням тієї ситуації, у якій воно відбувається. Саме це й 
зумовлює специфіку лінгвістичної будови діалогу. Тут часто 
зустрічаються згорнуті (редуковані) форми, скорочені речення 
тощо. Поза мовленнєвою ситуацією вони не завжди зрозумілі. 

У науковій літературі представлена широка класифікація 
видів діалогу: побутовий, навчальний, художній, діловий тощо. 
Залежно від змістової функції діалоги можуть бути: запитально-
відповідні, розповідні, полемічного характеру (діалог-дискусія) 
тощо [4, с.21]. 

За метою висловлювання розрізняють: побутовий діалог, що 
використовується у природних умовах і більше, ніж інші, 
насичений «розмовністю»; проблемний (діалоги на уроках, 
утворені проблемними запитаннями), позбавлений природності. 
Такий діалог носить штучний характер, і його природність 
залежить від індивідуальності творця. 

Протягом останнього десятиліття вдосконалення монологіч-
ного мовлення учнів розглядається в таких аспектах: основні за-
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кономірності розвитку мовлення (І.Зимня, О.Леонтьєв, М.Львов 
та ін.); розробка мовного компонента загальноосвітньої підготов-
ки учнів (О.Біляєв, М.Вашуленко, І.Гудзик, Л.Мацько, Л.Скуратів-
ський, Г.Шелехова та ін.); навчання мовленнєвого етикету 
(С.Богдан, М.Пентилюк, М.Стельмахович та ін.); удосконалення 
монологічного мовлення учнів (О.Глазова, Г.Дідух, Л.Попова, ін.). 

Учені вирізняють шість найбільш уживаних видів монологу: 
опис, розповідь, повідомлення, оцінка, роздум і доказ, які 
відрізняються структурою організації. Найпростішими з погляду 
структурної побудови є опис, розповідь, повідомлення. 

Писемне мовлення – це вид мовленнєвої діяльності, що 
полягає в кодуванні інформації за допомогою графічних засобів 
мови. Уміння писати – це вміння графічно правильно зображати 
літери алфавіту, дотримуючись правописних норм; формулюва-
ти свої думки в письмовій формі. 

Важко переоцінити роль писемного мовлення в житті 
сучасної людини. Визначальними в розробці проблеми письма в 
загальноосвітній школі є дослідження О.Біляєва, М.Вашуленка, 
О.Коломійченко, Л.Симоненкової, І.Хом’яка, С.Яворської та ін. 

Письмо належить до продуктивних видів мовленнєвої 
діяльності. Письмом (написанням) називають процес створення 
тексту з його подальшою графічною фіксацією.  

Як і всі види мовленнєвої діяльності, письмо має таку 
структуру: 

1) етап посереднього орієнтування (той, хто пише, визначає, 
з якою метою, кому і що він буде писати); 

2) планування діяльності (планується не тільки зміст, а й 
форма мовлення); 

3) реалізація процесу письма. В умовах писемної форми 
спілкування відсутній безпосередній реципієнт і проміжний 
зворотний зв’язок. Той, хто пише, не бачить безпосередньої 
реакції того, хто читає. У писемному мовленні не задіяні 
невербальні засоби спілкування (жести, міміка). Це посилює 
вимоги до змісту писемного мовлення. 

4) контроль мовленнєвої діяльності (перевіряється форма і 
зміст написаного). 

Аналізуючи особливості мовленнєвої діяльності, О.Леонтьєв 
підкреслював, що кожний її акт починається мотивом і планом, а 
закінчується результатом, в основі якого «лежить динамічна 
система конкретних дій і операцій, спрямованих на її 
досягнення» [6, с.26]. 

Отже, на уроках рідної мови в молодших класах необхідно 
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розпочинати формування усіх видів мовленнєвої діяльність 
учнів. Для цього їм необхідно оволодіти засобами й способами 
реалізації кожного з видів мовленнєвої діяльності та її 
загальними механізмами. Тому перед учителями початкових 
класів стоїть важливе завдання Ғ дібрати необхідні методи й 
прийоми для реалізації цієї проблеми. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА:  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

У статті аналізуються фактори підвищення ефективності 
уроків, зокрема зміст, зовнішня й внутрішня організація, мотивація, 
наочність, розробка комп’ютерних програм тощо. 

Методическую концепцию, составляющую основу развития 
личности учащихся, его творческих способностей, реализует 
основная единица учебного процесса – урок. 

Проблема поиска путей повышения эффективности урока 
не нова в лингводидактике.  

Вопросам теории и практики урока уделяется особо 
внимание в работах А.М.Беляева [1], А.Я.Савченко [2], 
Н.А.Пашковской [3], О.Н.Хорошковской [4], И.Ф.Гудзик [5] и др. 
Исследователи считают, что на эффективность урока влияет 
множество факторов, в том числе содержание урока, его 

                                                      
*
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внешняя (типология, структура) и внутренняя (методы, приемы) 
организация, конкретные требования, касающиеся логики его 
построения и назначения каждого структурного элемента. 

Обращение к проблеме эффективности современного урока 
неизбежно в период модернизации общеобразовательной 
школы, перехода ее на 12-летнее обучение. 

Современный урок русского языка, на котором практически 
достигаются цели и реализуется содержание действующих 
программ, должен отвечать ряду требований. С точки зрения 
коммуникативной направленности обучения, особенно важно 
уточнить речевое содержание некоторых типов уроков. 

Следует отметить, что в педагогической литературе сущест-
вуют различные классификации типов уроков: в зависимости от 
этапов учебного процесса (С.В.Иванов), по признаку основного 
способа его проведения (Н.И.Казанцев), дидактической цели 
(В.А.Онищук), характера знаний, умений и навыков (М.Б.Успен-
ский). Согласно наиболее принятой в дидактике точке зрения 
(М.А.Данилов, Б.П.Есипов, Н.Г.Казанский, Т.С.Назарова, Н.А.Со-
рокин и др.) тип урока определяется его дидактической целью. 

Уточним, что исследователи все уроки делят на аспектные 
(термин предложен М.Б.Успенским) – уроки усвоения языковых 
тем – и развития связной речи. 

Главная цель аспектных уроков – на основе усвоения 
теоретических сведений по языку и речи и приобретенных 
учебно-языковых, предречевых умений и навыков сформировать 
и развить у учащихся коммуникативно-речевые умения. 

Номенклатуру аспектных уроков, как отмечает А.М.Беляев, 
составляют уроки изучения готового материала, или усвоения 
новых знаний; формирования умений и навыков; применения 
знаний, умений и навыков; проверки и учета качества знаний, 
умений и навыков; анализа контрольных работ; обобщения и 
систематизации изученного; повторения отдельных тем [1]. 

Обозначим речевое содержание отдельных из названых 
типов аспектных уроков. 

Урок изучения нового материала предполагает организацию 
наблюдения над фактами и явлениями языка на основе текста. 
Путем извлечения смысла высказывания, реконструкции наме-
рения автора текста учащиеся устанавливают роль изучаемой 
языковой единицы в речи, зримо воспринимают ее вырази-
тельные возможности. 

На уроке формирования умений и навыков особое место 
отводится выбору языковых средств в зависимости от целей и 
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задач общения, характера содержания высказывания и различ-
ных ситуаций общения в той или социальной среде. Организа-
ция восприятия и воспроизводства текстов, насыщенных изучае-
мой языковой единицей, создает условия для развития и даль-
нейшего совершенствования рецептивной и репродуктивной 
деятельности школьников. Содержательные опоры (текст, 
речевая ситуация, тема, основная мысль, слова как смысловые 
вехи и др.) активизируют построение собственных высказываний 
в устной и письменной форме. 

Для урока закрепления знаний, умений и навыков характер-
ны установки на решение учащимися основных типов речевых 
задач, а также на выполнение частных прагматических заданий 
коммуникативного характера. Варьирование тактических задач в 
пределах одной и той же речевой стратегии, самостоятельное 
моделирование школьниками речевых ситуаций содействуют 
проявлению индивидуальных коммуникативно-речевых способ-
ностей учащихся. 

Технологию урока обобщения и систематизации изученного 
определяют ситуации слушания-понимания, чтения, говорения и 
письма, которые по своему содержанию и способу выполнения 
отличаются большей сложностью. Здесь шире используются 
задания, способствующие формированию и совершенствованию 
культуры речевого общения. Значительное место занимают 
самоконтроль и самооценка речевых действий и операций. 

Как показывает практика, активизация коммуникативно-
речевой деятельности учащихся на аспектных уроках 
предполагает личностный контакт учителя с учениками, 
свободный выбор детьми личностно-значимого предмета 
рецептивной, репродуктивной и продуктивной деятельности, 
личностно-значимых языковых средств, а также ролей для 
участия в совместном коммуникативно-игровом действии, а 
также предусматривает оценку продукта деятельности 
одноклассниками, учителем и аргументацию этой оценки. 

Особую актуальность, теоретическую и практическую значи-
мость приобретает научная классификация уроков развития ре-
чи. В монографиях, диссертационных исследованиях и методи-
ческих пособиях по русскому языку можно встретить, кроме 
общих положений, конкретные указания, как классифицировать 
уроки. Наиболее подробно выделены основные виды уроков 
развития речи М.Р.Львовым в «Словаре-справочнике по 
методике русского языка»: «урок развития речи учащихся – 
сочинение, изложение, другое упражнение по самостоятельному 
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построению текста, связной речи» [6, с.220]. Однако практика 
обучения в связи с нацеленностью курса на основные виды 
речевой деятельности вносит коррективы в типологию уроков. 
Поскольку на уроке развития речи главное внимание уделяется 
речевой деятельности учащихся, важно выделить: 

- урок формирования рецептивных умений; 
- урок формирования репродуктивных умений; 
- урок формирования продуктивно-творческих умений; 
- урок развития коммуникативно-речевых умений; 
- урок контроля и коррекции сформированых коммуни-

кативно-речевых умений. 
Особенности этих уроков во многом зависят, с одной 

стороны, от специфики каждого вида речевой деятельности 
(аудирования, чтения, говорения, письма), с другой – от их 
взаимозависимости и взаимообусловленности. 

К факторам, определяющим эффективность современного 
урока, относятся мотивационный и развивающий компоненты 
урока. 

Как известно, стимулы и мотивации в обучении русскому 
языку могут быть самыми различными, и, наверное, 
объясняются, в первую очередь, экстрапедагогическими 
причинами (социальными потребностями, общественным 
настроением, индивидуальными склонностями учащегося, 
личностью учителя и т.д.). Однако, как подтверждает практика, 
более всего зависит положительная мотивация от осмысления 
учащимися практической значимости изучаемого материала. 
Именно концентрация внимания учащихся на свойствах 
языковых единиц на уровне формы, значения, употребления и 
нормы повышает интерес к приобретаемым знаниям и умениям. 

Развитию интереса к русскому языку способствует и 
обращение к внутренним ресурсам занимательности русского 
языка как учебного предмета в школе. 

Реализация развивающего компонента урока предполагает 
создание благоприятных условий для развития общих мысли-
тельных способностей школьников на основе отраженных в 
грамматической системе русского языка связей и отношений 
между предметами и явлениями окружающего мира и регуляр-
ное использование различных способов речевого выражения 
этих отношений в устных и письменных высказывания. Не менее 
важным является и овладение всем диапазоном общеучебных 
умений и навыков [3]. 

Необходимость повышения эффективности урока ставит 
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задачу тщательного анализа перечня коммуникативно-речевых 
умений, которые учащиеся приобретают в начальной, основной 
и старшей школе как на уроках русского языка, так и на уроках 
украинского и иностранного языков. В результате устанавлива-
ются умения, которые а) уже сформированы в начальных 
классах; б) впервые формируются на уроках русского языка в 
основной школе; в) требуют развития при изучении русского 
языка в 5-9 классах; г) параллельно совершенствуются на 
уроках украинского языка; д) приобретаются на уроках 
иностранного языка и служат опорой для дальнейшего 
совершенствования на другом материале.  

Подобный учет умений устраняет дублирование в работе, 
направленной на формирование рецептивных, репродуктивных 
и продуктивно-творческих умений, положительно сказывается на 
результативности знаний по развитию речи учащихся. 

В дальнейшем совершенствовании нуждаются и подходы к 
построению системы упражнений, обеспечивающей усиление 
речевой активности учащихся на уроке. 

Помимо традиционных принципов построения системы уп-
ражнений (последовательность, доступность, преемственность и 
перспективность, учет влияния транспозиции и интерференции, 
связь развития речи с усвоением программного материала и др.) 
особую актуальность приобретает принцип текстоцентризма. 

Практика работы опытных учителей показывает, что 
методически правильная организация урока на текстовой основе 
достигается при условии, если: 

а) учитываются при построении упражнений такие категории 
текста, как целостность, цельность, связность, информатив-
ность, континуальность, членимость, эмотивность, модальность; 

б) включаются в упражнения задания комплексного харак-
тера, предполагающие как обогащение, уточнение и активиза-
цию словаря учащихся, так и усвоение норм литературного 
языка и формирование коммуникативно-речевых умений; 

в) обеспечивается оптимальное соотношение устных и 
письменных упражнений; 

г) используется для определенной тренировки достаточное 
количество упражнений. 

Повышение эффективности урока настоятельно требует 
пересмотра и переориентации такого компонента учебного 
процесса, как средства обучения.  

Поскольку механизм восприятия и порождения речевого вы-
сказывания носит сложный характер, необходим, как показыва-
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ют наши наблюдения, комплексный подход к использованию 
различных средств обучения на всех этапах формирования 
умений. 

Большой интерес в нашем случае представляют таблицы, 
рисунки, схемы, создающие в классе предметную среду и обес-
печивающие условия для продуктивных видов речевой деятель-
ности, механизмом которых является движение мысли от пред-
мета к слову. В целях активизации речевой деятельности уча-
щихся на уроках изучения языковых тем предполагается широ-
кое использование наглядности в виде опор для высказывания. 
Поиски наиболее эффективных видов наглядности подтвердили 
необходимость применения следующих опор: ключевых слов, 
словосочетаний, предложений, плана будущего высказывания. 

Результаты исследования Л.М.Зельмановой, Л.И.Величко, 
Т.Е.Ембулаевой показывают, что графические схемы позволяют 
одномоментно представить услышанный или прочитанный текст 
во всем многообразии смысловых связей. Это помогает, как 
утверждают ученые, выявить и склассифицировать типичные 
недостатки ученических творческих работ и предотвратить их. 
Мы разделяем точку зрения исследователей о том, что построе-
ние учащимися схемы текста способствует проникновению чита-
теля в замысел автора, формированию умений конспектировать 
прослушанное или прочитанное. Однако считаем, что данное 
средство обучения наиболее уместно на специальных уроках 
развития связной речи. 

Значительный интерес для формирования коммуникативно-
речевых умений учащихся при изучении языковых тем представ-
ляет изобразительно-художественная наглядность. Она позво-
ляет, как отмечают учителя, апеллировать непосредственно к 
понятийно-смысловому уровню сознания, обеспечивает единст-
во конкретного и абстрактного, сочетание словесного и изобра-
зительного материала. Кроме того, создает благоприятные усло-
вия для речевых ситуаций, стимулирующих речевую активность 
учащихся на аспектных уроках. Использование названной на-
глядности создает на уроке эффект новизны, организует нестан-
дартную речевую ситуацию и тем самым мотивирует употреб-
ление школьниками образно-выразительных средств языка.  

Одно из перспективных направлений исследования – 
методика создания и использования компьютерных программ, 
служащих для демонстрации речевых образцов, представления 
особенностей речевых ситуаций, формирования коммуника-
тивной и страноведческой компетенции учащихся, усвоения 
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формул речевого этикета. 
Таким образом, названные пути повышения эффективности 

обучения русскому языку в школах с русским языком преподава-
ния позволяют добиться реальных успехов в решении 
важнейшей задачи – обеспечить формирование и развитие 
коммуникативно-речевых умений на основе прочного и 
осознанного овладения учебным материалом. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ Й СТРУКТУРИ ПІДРУЧНИКА  
«РІДНА МОВА. 8 КЛАС» 

У статті докладно розкрито зміст та структуру підручника 
«Рідна мова. 8 клас». 

Авторський колектив на чолі з професором М.І. Пентилюк у 
складі доцентів кафедри українського мовознавства І.В. Гайда-
єнко та А.І. Ляшкевич і доцента кафедри мовної підготовки 
С.А.Омельчука працює над комплектом підручників «Рідна 
мова» для 5-12 класів 12-річної школи. Підручники для 5, 6, 7 і 
8 класів [6, 7, 8, 9] брали участь у конкурсах підручників і як 
призери рекомендовані Міністерством освіти і науки України, 
проходять апробацію в загальноосвітніх закладах України, 
підручник для 8 класу у 2008 р. на всеукраїнському конкурсі 
зайняв призове місце й видавництво «Освіта» випустив його 
друком до нового 2008-2009 навчального року. 

Поклавши в основу положення концепції мовної освіти  
12-річної школи, Державного стандарту базової і повної 
середньої освіти та Загальноєвропейських Рекомендацій з 
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мовної освіти [1, 3, 4], автори поєднали традиційне в 
підручникотворенні, те, що склалося в другій половині минулого 
століття, та інноваційне, спрямоване на модернізацію навчання 
рідної мови, застосування нових технологій у проведенні уроку, 
доборі й використанні дидактичного матеріалу тощо, а головне – 
у суб’єктивації навчального процесу, що ґрунтується на 
взаємодії, взаємостосунках учителя й учнів, реалізації нових 
цілей навчання рідної мови й нових підходів до організації уроку. 

У підручнику реалізовано ідею когнітивно-комунікативного 
навчання рідної мови – поєднано когнітивну й комунікативну ме-
тодики. Найважливіше в цьому процесі – усвідомлення ролі мови 
і мовлення, мовленнєвої діяльності у вихованні мовної особисто-
сті. Це одна з провідних ідей, покладених в основу як попередніх, 
так і підручника для 8 класу. Адже школяр, вивчаючи рідну мову, 
повинен не тільки засвоїти систему мовних знаків, структурні 
особливості мови, оволодіти її виражальними засобами й 
користуватися ними, але й усвідомити себе носієм цієї мови, без 
якої немислимий його інтелектуальний і духовний розвиток. 

Концепція підручника базується на когнітивній методиці 
навчання рідної мови, під якою розуміємо сукупність взаємопо-
в’язаних і взаємозумовлених способів опанування мовних 
одиниць як основи пізнання й формування концептуальної та 
мовної картин світу і певного результату створення образ світу в 
уяві кожного учня [11, c.5]. Лінгводидактичною базою підручника 
стали основні ідеї комунікативної методики, що «зорієнтована на 
посилення практичної спрямованості змісту навчання мови, 
надання пріоритету формування в учнів умінь і навичок 
спілкуватися в різних сферах соціального життя, своєрідність 
якої полягає в оволодінні учнями всіма формами і видами 
мовленнєвої діяльності з метою спілкування» [10, c.15].  

Методика комунікативного навчання в підручнику представ-
лена матеріалами до уроків зв’язного мовлення та системою 
вправ і завдань, спрямованих на розвиток комунікативного мов-
лення, що передбачає поетапність у засвоєнні знань, формуван-
ні частковомовленнєвих, мовленнєвих та комунікативних умінь і 
навичок. 

Означений підручник, як і попередні, буде виконувати різні 
навчально-виховні функції, зокрема інформаційно-когнітивну (мі-
стить теоретичний матеріал, спрямований на розвиток пізна-
вальних умінь і навичок), систематизувально-узагальнювальну 
(матеріал підручника подано у певній системі з узагальненням 
набутих знань, умінь і навичок у початковій школі й навичок 
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учнів. Це насамперед організація пізнавальної роботи з підруч-
ником на основі текстів, де функціонують одиниці всіх рівнів 
мовної системи і закладаються підвалини мовної, мовленнєвої, 
соціокультурної та діяльнісної компетенцій, що врешті 
забезпечує комунікативний розвиток учнів. 

Підручник «Рідна мова» для 8 класу побудований на таких 
методологічних засадах: 

- безперервність мовної освіти в Україні; 
- формування національно-мовної особистості – національ-

но свідомого громадянина України, особистості, що володіє 
рідною мовою, продукує її в різних життєвих ситуаціях, шанує і 
любить її, дбає про її красу; 

- єдність мови і мислення як основи розвитку інтелекту-
альної та емоційної сфери особистості; 

- формування світоглядних переконань сучасної молоді; 
- виховання моральних і духовних якостей, громадянсько-

сті й патріотизму; 
- усвідомлення мови, мовлення і мовленнєвої діяльності як 

основи розвитку кожної людини; поєднання лінгвістичної теорії і 
мовленнєвої практики як основи формування комунікативних 
умінь і навичок учнів. 

Ці та інші засади зумовили його зміст та структуру. 
Зміст підручника відображає змістові лінії шкільної програми 

для 12-річної школи. Однак автори намагалися модернізувати 
його за рахунок досягнень сучасної лінгвістики, лінгводидактики і 
тих новаційних процесів, що відбуваються в сучасній школі, 
зокрема в навчанні рідної мови. 

У структурі підручника закладено такі ідеї: 
- модуль-блокова система; 
- когнітивно-комунікативний, діяльнісний та функціонально-

стилістичний підходи до навчання мови; 
- українознавчий, етнопедагогічний та соціокультурний 

аспекти; 
- розвивальне й проблемне навчання; 
- диференціація та індивідуалізація навчання й ін. 
Підручник поділено на розділи (модулі) й параграфи (блоки), 

кожен з яких має таку структуру: система вправ і завдань індук-
тивного характеру, спрямованих на розвиток мовленнєвих умінь і 
навичок та засвоєння лінгвістичної теорії, завдання мовленнєво-
комунікативного характеру, що забезпечать засвоєння усіх видів 
мовленнєвої діяльності, аналіз чужих і творення власних вислов-
лювань тощо. Наприкінці кожного параграфа вміщено матеріал 
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«Прочитайте і запам’ятайте», що забезпечить систематизацію й 
узагальнення знань про виучуване мовне явище. Ця рубрика в 
підручнику має ще на меті формування наукового мовлення 
учнів, умінь сприймати й аналізувати науковий текст. Крім цього, 
такий підручник слугуватиме учням і в наступних класах, якщо 
виникне потреба відновити вивчений раніше матеріал. Кожний 
параграф закінчується запитаннями для самоконтролю. 

Наприкінці розділу (модуля) передбачено рубрику 
«Завдання і вправи для систематизації й узагальнення», що 
включають вправи узагальнювального характеру і по два 
варіанти контрольних рівневих завдань, допоможуть учителеві 
організовувати тематичний контроль знань, умінь і навичок. Усі 
види мовного розбору подано у формі алгоритмічних таблиць. 

У кожному параграфі наявні мовленнєві, текстові і 
післятекстові завдання, ситуативні та ігрові вправи тощо. 
Підручник обладнано великою кількістю опорних таблиць і схем, 
малюнків для розвитку комунікативних умінь і навичок. 

Матеріал для розвитку мовлення виділено окремо 
відповідно до мовленнєвої і соціокультурної змістових ліній 
програми й розосереджено всередині розділів. Лексичний 
матеріал для зручності вміщено після текстів (тлумачення нових, 
рідковживаних слів, синоніми) вправ та подано тлумачним 
словником наприкінці підручника. 

Підручник обладнано системою умовних позначень, необ-
хідних для усвідомлення мовних одиниць і для розмежування 
окремих завдань (ситуативні, для самостійної роботи тощо). 

До кожного параграфа дібрано епіграф, що відповідає або 
змістові лінгвістичного матеріалу, або соціокультурній змістовій 
лінії, а в тексті параграфів виділено низку оригінальних рубрик. 

Створюючи новий підручник для 8 класу, автори намага-
лися: 

по-перше, дотримуватися концептуальних настанов 
когнітивно-комунікативної методики та нової програми; 

по-друге, забезпечити формування мовної особистості учня; 
по-третє, зберегти те цінне, що нагромаджено досвідом 

підручникотворення й залучити досягнення сучасної дидактики; 
по-четверте, спиратися на європейський досвід навчання 

мови й раціонально його використовувати; 
по-п’яте, передбачити систему духовного й естетичного 

розвитку особистості на основі змісту ілюстративного матеріалу 
(тексти, малюнки, заставки тощо). 

У підручнику дотримано когнітивно-комунікативний, діяльніс-
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ний та функціонально-стилістичний підходи до навчання мови. 
Робота з текстом, різні види творчих завдань спрямовані на фор-
мування комунікативних умінь і навичок у процесі мовленнєвої 
діяльності. Тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення забезпе-
чують розуміння й засвоєння функцій мовних одиниць у 
мовленні. 

Автори підручника подбали й про розвиток мислення 
школярів та засвоєння окремих прийомів логіки, як зіставлення, 
порівняння, протиставлення. Новим, на наш погляд, є органічне 
поєднання індуктивного й дедуктивного підходу до розташування 
й характеру засвоєння теоретичного й практичного матеріалу, 
що знайшло своє відображення в методиці побудови завдань і 
вправ, у висвітленні теоретичного матеріалу. Так, теоретичний 
матеріал викладено індуктивно-дедуктивним способом (від 
аналізу мовних одиниць у тексті до зв’язного викладу теми 
наприкінці параграфа). Причому виконання окремих вправ 
вимагає опори на набуті раніше знання або попереднього 
ознайомлення з деякими теоретичними положеннями, що 
розміщені в кінці параграфа. Учень, таким чином, практично 
знайомлячись з лінгвістичним явищем, постійно актуалізує свої 
знання, набуті в молодшій школі, чи попередньо знайомиться з 
ним на основі принципу перспективності. 

Істотною ознакою нашого підручника є дедуктивно-індуктив-
но-дедуктивний спосіб засвоєння мовленнєвого матеріалу й 
формування комунікативних умінь і навичок. Учень іде від тексту 
як цілісної одиниці мовлення, аналізуючи його структуру, зміст, 
стиль, тип і жанр, визначає функції мовних одиниць у ньому, 
завершує творчими завданнями комунікативного характеру, а на 
підсумковому етапі ще раз осмислює теоретичний матеріал, про-
читавши й запам’ятавши зв’язний виклад його в кінці параграфа і 
самостійно проконтролювавши себе (рубрика «Подумайте і 
дайте відповіді» вміщена в кожному параграфі). 

У змісті і структурі підручника враховано низку принципів: 
особистісно-мотиваційний, диференціації та індивідуалізації, кре-
ативності, розвивального навчання, внутрі – та міжпредметних 
зв’язків, комунікативності та ін., кожний з них впливає на форму-
вання мовної особистості та її комунікативної компетентності. 

Особистісно-мотиваційний принцип забезпечує постійний 
інтерес учнів до навчання, розвиток індивідуальних пошукових 
здібностей, властивий тій чи іншій особистості. У підручнику 
дібрано і скомпоновано дидактично-ілюстративний матеріал 
таким чинои, що викликає в учня бажання пізнавати нове, 
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формує стійку мотивацію до оволодіння мовою та життєву 
необхідність користуватися нею. Більшість завдань у підручнику 
мають проблемно-розвивальний характер і спрямовані на 
розвиток пізнавльно-пошукових здібностей учня. 

Принцип диференціації та індивідуалізації навчання нале-
жить до традиційних. Однак ми намагалися його дещо модерні-
зувати й допомогти учителеві повнішою мірою реалізувати як 
індивідуальний підхід до учня, так і диференційоване навчання. 
Пропонуємо низку варіативних завдань, що вимагають від учнів 
урахування віку, статі, соціального стану людини, про яку 
говорить або пише учень. Такі завдання, на наш погляд, 
сприятимуть розвитку індивідуальних смаків, уподобань учнів і 
вихованню в них загальнолюдських та індивідуальних моральних 
якостей і переконань, а також забезпечать реалізацію соціо-
культурної змістової лінії програми. 

Диференціація навчання представлена системою завдань 
до кожної вправи (по 2, 3, 4), спрямованих на повторення, 
поглиблення, корекцію знань, умінь і навичок учнів. Особлива 
увага звернена на систематизацію й узагальнення вивченого, на 
лексико-фразеологічну роботу, розвиток умінь аналізувати мовні 
явища й користуватися ними в процесі спілкування. Учитель має 
змогу вибирати завдання до вправ, ураховуючи рівень підготов-
леності учнів. 

Важливе місце в підручнику зайняло розвивальне навчання. 
Його прийоми пронизують увесь підручник – і теоретичну, і прак-
тичну частини. За когнітивною методикою цей принцип визначив-
ся як один із провідних. Матеріал підручника зорієнтовано на 
формування мисленнєво-мовленнєвої активності учнів, що 
виявляється у сприйнятті, розумінні, засвоєнні мовних одиниць і 
явищ, осмисленні їх комунікативної доцільності та ролі в текстах 
різних стилів. Теоретичний матеріал, завдання і вправи мають 
мовленнєву спрямованість і забезпечують органічний розвиток 
мовної та мовленнєвої компетенцій учнів, що реалізується через 
усі види й форми мовленнєвої діяльності. 

Важливу роль у формуванні мовленнєвих умінь і навичок 
учнів відіграє текст. Ідеї лінгвістики тексту, функціональної та 
комунікативної лінгвістики поступово проникають у лінгводидак-
тику і все більше зацікавлюють учених-методистів та вчителів. 
Така зацікавленість останніми роками виявилася у використанні 
текстів на уроках мови з метою глибшого осмислення мовних 
одиниць, визначення їх функцій (граматичних, семантичних, 
стилістичних), в аналізі тексту, його структури, способів і засобів 
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зв’язку його елементів тощо. Поступово сформувалася ідея 
текстоцентричної основи уроку, що знайшла своє теоретичне 
обґрунтування у парцях Т. Донченка М. Пентилюк та інших [2, 5, 
12]. Досвід учителів підтвердив життєвість цієї ідеї. Вона стала 
однією із концептуальних засад нашого підручника. Роботу з 
текстом ми поклали в основу засвоєння усіх видів мовленнєвої 
діяльності. У підручнику пропонуються текстові вправи аналітич-
ного, креативного та корекційного характеру, що дозволяє вчите-
леві формувати комунікативні уміння і навички учнів, дотриму-
ючись принципів систематичності й послідовності. Наявність у 
підручнику текстів різних стилів, типів і жанрів забезпечує реалі-
зацію міжпредметних зв’язків, зокрема функціональних. Цього 
вимагає і сама програма: адже у 8 класі вивчається синтаксис. 

Аналізуючи тексти-взірці, діти зможуть визначати функції 
мовних одиниць у кожному з них, розвивати свою стилістичну 
вправність. Більшість текстів узяті з літературних джерел 
(художніх творів, що вивчаються у 8 класі), з усної народної 
творчості, що презентують художній і розмовний стилі. Однак є 
чимало наукових текстів, що позитивно вплине на розвиток 
наукового мовлення школярів. 

Принцип міжпредметних зв’язків знайшов відображення і в 
завданнях до вправ, особливо креативного (творчого) характеру, 
що дозволить якісніше реалізувати соціокультурну змістову лінію 
програми. 

Комунікативна спрямованість підручника виявилася у спів-
відношенні мовної і мовленнєвої змістових ліній. Одразу зазна-
чимо, що цю проблему ми розв’язували на користь останньої. 

Відповідно до вимог нової програми зміст та організацію 
матеріалу в підручнику спрямовано на розвиток мовних і 
мовленнєвих умінь і навичок, що забезпечують формування 
комунікативної компетенції учнів. Цьому підпорядковано систему 
вправ і завдань: перевага надається мовленнєвим, оскільки на 
уроках української мови повинна превалювати робота над усіма 
видами мовленнєвої діяльності. Однак не слід забувати, що без 
знань лінгвістичної теорії дитина спонтанно не зможе розвивати 
своє мовлення і формуватися як активний комуні кант (мовець-
співрозмовник). 

Своє продовження ця ідея знайшла в матеріалах до уроків 
зв’язного мовлення, а точніше – уроках розвитку комунікативних 
умінь і навичок. Зрозуміло, що означені уроки несуть особливе 
комунікативне навантаження, вони по суті є уроками навчальної 
комунікації і забезпечують мовленнєвий розвиток дитини з 



 
ННААУУККАА  ––  ШШККООЛЛІІ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
37 

урахуванням усіх видів мовленнєвої діяльності. 
Сучасна методика орієнтує вчителя на формування тексто-

творчих умінь і навичок учнів, під якими розуміємо комплексне 
поєднання умінь конструювати тексти різних стилів, типів, жан-
рів, діалогічної чи монологічної структури в усній або писемній 
формі. Саме це методичне положення автори намагалися 
реалізувати в матеріалах до уроків зв’язного мовлення, 
традиційно розміщених у відповідних розділах підручника. 

Важливим, на наш погляд, є виділення наукових понять, 
поданих у рамочці в кожному параграфі. Тут неабияку роль 
зіграє зорова пам’ять, що позитивно вплине на осмислене 
засвоєння лінгвістичних термінів (мовних і мовленнєвих). 

Методичною знахідкою для вчителя стануть епіграфи до 
кожного параграфа – своєрідні ключі до реалізації соціокультур-
ної змістової лінії програми. Дидактичний матеріал кожної теми є 
своєрідною ілюстрацією до розкриття ідейного навантаження 
епіграфа. 

По-новому автори підійшли до традиційного рамочного 
виділення слів (як правило, вони подавалися в рамках для 
запам’ятовування їх вимови чи написання). Цей елемент 
підручника наповнено новим змістом. Слова в рамочці 
«працюють» не тільки на розширення словникового запасу учнів, 
удосконалення орфоепічних і орфографічних умінь і навичок. 
Вони органічно вплелися в систему завдань певної теми: учням 
пропонуються різні види роботи з такими словами. 

Особлива увага в підручнику приділяється правилам 
спілкування з урахуванням дискурсивного мовлення, предметом 
якого є не тільки створений учнями текст діалогічної чи 
монологічної структури, але й самі співрозмовники, мета, мотив, 
ситуація і сфера спілкування. На наш погляд, саме таким 
мовленням і має оволодіти випускник середньої школи. 

У підручнику знайшла своє втілення ідея збалансованого 
навчання усіх видів мовленнєвої діяльності. Ми виходили з того, 
що мовленнєва діяльність як істотна ознака спілкування є 
основним складником формування комунікативної компетенції, і 
отже, усі її види – слухання, читання, говоріння і письмо – 
комплексно забезпечують цей процес. Тому в підручнику 
передбачено систему вправ для аудіювання і читання та завдань 
для говоріння і письма. Такі вправи і завдання є в кожному 
параграфі підручника і матеріалах до уроків комунікативних 
умінь і навичок. 

Істотною ознакою підручника є різноманітність змістової 
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наповнюваності текстів і завдань до них, але такої, що відповідає 
соціокультурній змістовій лінії. Тематика текстів спрямована на 
розвиток ерудиції школяра, його особистісних запитів й 
уподобань, виховання високих моральних якостей. 

Домінуючими є тексти оптимістичного змісту, виховного 
характеру, українознавчої, загальнокультурної тематики, що 
позитивно впливатимуть на розвиток гуманістичного світогляду 
учнів, етики спілкування й загальної культури. 

Порівняно з попередніми підручниками «Рідна мова» для 
8 класу має своє «ноу-хау» – рубрики «Слово-диво», «Мовознав-
че дослідження», «Комунікативний практикум», «Краса врятує 
світ» та ін. Сподіваємося, що підручник «Рідна мова» забез-
печить реалізацію програми 12-річної школи з української мови 
для 8 класу й дозволить учителеві розкривати свої професійні 
здібності й надбання, творчо підходити до кожного уроку. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ 

У статті проаналізовано сучасний стан використання 
мультимедійних продуктів в процесі вивчення історії в практиці 
середньої загальноосвітньої школи. Увагу загострено на основних, на 
думку автора, проблемах створення та ефективного використання 
освітніх мультимедійних продуктів. 

Новітні комп'ютерні технології дозволяють створити принци-
пово нові методики комп'ютерного навчання з використанням 
віртуальної реальності на принципі інтерактивності й по-новому 
побудувати процес навчання. Застосування цих технологій є, 
перш за все, необхідністю, а не тільки даниною моді. 
Необхідність ця – у зміні характеру взаємодії вчителів й учнів у 
напрямку більшої інтелектуальної насиченості занять, у 
створенні для учня можливості переходу від чисто рутинних 
виконавчих завдань до творчих. Зараз застосування комп'ютерів 
у навчальному процесі стало настільки широким, що для 
багатьох учнів використання комп'ютерних навчальних програм є 
більш доступним ніж читання навчальної літератури.  

У навчанні головне – підвищення рівня засвоєння матеріалу, 
сприйняття широкого інформаційного потоку, певних навичок, 
що, у свою чергу, веде до розвитку інтелекту й формування 
особистості. І на цьому шляху комп'ютерні навчальні системи 
дозволяють зробити процес навчання більш гнучким, активним, 
а навчання набуває забарвлення гри, дослідження. Зараз можна 
легко придбати будь-які CD-диски з комп'ютерними іграми, котрі 
на доступному рівні подають найрізноманітнішу інформацію, та 
мультимедіа-енциклопедіями, котрі замінюють багатотомні біблі-
отечні енциклопедії, замовити бази даних із різних галузей знань 
та усілякі видання – реферати (так звані «бомби»), словники, 
книги, зводи документів, статей, бібліографічні збірники та ін. [1]. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується 
інтенсивним зростанням потоку інформації, широким упрова-
дженням цифрових і мережевих інтернет-технологій у різні 
сфери життя та діяльності людини. Нинішній процес навчання 
історії характеризується все більш широким застосуванням у 
ньому мультимедійних технологій. 

Останнім часом дедалі частіше в процесі вивчення 
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предметів гуманітарного циклу в школах використовується 
мультимедійні технології. Мультимедіа (англ. mutimedia, від лат. 
multum – багато та media, medium – засоби) – це комплекс 
апаратних і програмних засобів, що дозволяють користувачу 
працювати в інтерактивному режимі з різнотипними даними, що 
організовані в єдине інформаційне середовище.  

Мультимедіа технології, у свою чергу, складаються таких 
частин: 

- апаратна частина технології мультимедіа комплектується 
як стандартнимим засобами (монітори, відеоадаптери), так і 
спеціальними засобами (проектори, аудіокарти, аудіомонітори);  

- інформаційна частина технології мультимедіа містить 
прикладні мультимедійні додатки, що дають користувачу 
інформацію про об'єкти, а також технологічні засоби, які 
використовуються для створення різноманітних додатків. 

Поєднуючи в єдине переваги багатьох традиційних 
інформаційних технологій, комп`ютерні технології дозволяють 
істотно оптимізувати процес навчання історії. Вивчення історії 
може стати більш цікавим, емоційно насиченим, динамічним і 
наочним; комп`ютерна технологія також здатна індивідуалізувати 
й диференціювати навчальний процес; реалізувати його творчий 
характер, організувати гнучке управління навчальною 
діяльністю, інтенсифікувати та активізувати навчання. 

Крім цього, мультимедійні технології дають можливість на 
якісно новому рівні вивчати різні періоди історії. Вони подають 
інформацію в зручній для учнів формі – у вигляді графіків, 
таблиць, діаграм, екранних картинок, а також для статичної 
оцінки історичних фактів і проведення порівняння різних об`єктів 
за якимось параметром. Наприклад, CD-диски мають зручний та 
простий у користуванні інтерфейс із численними 
гіперпосиланнями, котрі, у свою чергу, дозволяють легко 
переміщатися різними розділами мультимедійного диску. 

Виконуючи функцію інформативного супроводу вивчення 
історії, комп`ютер здатний істотно полегшити процес оволодіння 
учнями як репродуктивними вміннями, так і загальнологічними, а 
також рефлексивними. 

Сучасні освітні комп’ютерні програми (електронні підручни-
ки, комп’ютерні задачники, навчальні посібники, гіпертекстові 
інформаційно-довідкові системи – архіви, каталоги, довідники, 
енциклопедії, тестувальні та моделювальні програми-тренажери 
тощо) розробляються на основі мультимедійних технологій, які 
виникли на стику багатьох галузей знання. На нових витках 



 
ІІННННООВВААЦЦІІЯЯ::  ТТЕЕООРРІІЯЯ  ІІ  ППРРААККТТИИККАА 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
41 

прогресу відстань між новими технічними розробками та освітою 
скорочується. Комп`ютер відкриває широкі можливості і для 
побудови моделей історичних процесів. Широкої популярності 
набули останнім часом «Проекти Інтера», котрі представляють 
широкому загалу реконструйовану історію Російської держави.  

Історія як наука характерна тим, що в ній переважають 
методи прямого спостереження, реєстрації і класифікації фактів. 
Проте та статична й фрагментарна інформація, яка отримується 
в результаті використання таких методів, не дозволяє повною 
мірою відновити, реконструювати певний фрагмент історичного 
процесу. А це, у свою чергу, не дає можливості відокремити 
випадкове від закономірного, суб`єктивне від об`єктивного в ході 
розвитку того історичного явища, яке вивчається [2]. 

Імітаційна комп`ютерна модель (яка, наприклад, імітує 
суспільно-економічні процеси або воєнні дії) дозволяє: 

1. Реконструювати, уточнити числовий матеріал 
досліджуваного фрагменту історичного процесу. 

2. Провести динамічний аналіз історичної інформації, яка 
відноситься до досліджуваного періоду. 

3. Зімітувати розвиток історичного процесу по роках. Підра-
хувати коефіцієнти (доходи, видатки, запаси), які характеризують 
економічне положення кожної верстви населення протягом 
досліджуваного фрагменту історичного процесу. 

4. Глибше зрозуміти смисл і значення деяких політичних 
подій. 

5. Спрогнозувати події економічного й політичного характеру. 
Одним із найбільш ефективних методів удосконалення 

загальноосвітнього процесу в контексті викладання історії в 
школі є використання навчальних мультимедіапродуктів, а також 
доступ до інформації завдяки використанню глобальних 
комп`ютерних мереж, і в першу чергу, мережі INTERNET 
(світової павутини), котра є невичерпним джерелом інформації. 
Останнім часом, після першої хвилі веб-сайтів Російської 
федерації, поширення набувають розробки українських фахівців, 
котрі користувачам надають професійно виконану продукцію [4]. 

Важливим аспектом, що визначає характер змін у системі 
освіти, є науково-технічний прогрес та його вплив на соціальні й 
суспільні відносини. Комп’ютерні технології постійно вдоскона-
люються, стають більш насиченими, змістовними, гнучкими, про-
дуктивними, націленими на різноманітні потреби користувачів. 
Промисловість та мас-медіа стали першими користувачами 
мультимедійних розробок. Навчання з використанням мулитиме-
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дійних засобів також уперше здійснювалося у сфері виробництва 
для підвищення кваліфікації персоналу. Американські дослідники 
дійшли висновку, що використання засобів мультимедійних 
технологій у процесі навчання студентів дозволяє істотно 
підвищити показники змістового розуміння та запам’ятовування 
запропонованого матеріалу. Серед причин частіше за інші 
називали можливість синкретичного навчання (одночасно 
зорового та слухового сприйняття матеріалу), активну участь в 
управлінні поданням матеріалу, легке повернення до тих 
розділів, які потребують додаткового аналізу. Тут варто 
відзначити, що проведення об’єктивного порівняння навчання з 
мультимедіа і без виявляється складною задачею. Отже, 
вірогідність деяких висновків залишається сумнівною. 

Розвиток інформаційного суспільства був і залишається прі-
оритетним напрямом державної політики розвинених країн. 
Яскравим прикладом може слугувати програма «Електронна 
Європа» [3], яка є частиною Лісабонської стратегії зі створення 
до 2010 року в Європейському Союзі найбільш конкуренто-
здатної, динамічної та наукоємної економіки з високим рівнем 
зайнятості й соціальної згуртованості.  

Застосування мультимедійних технологій у процесі відбору, 
накопичення, систематизації і передачі знань, а також в 
організації різних видів навчальної діяльності є однією із 
значущих рис системи освіти, що формується зараз. 

Швидкість зміни інформації в сучасному світі висока, тому 
гостро постає питання формування в дитини оптимальних 
комплексів знань і способів діяльності, формування 
інформаційної компетентності, що забезпечить універсальність її 
освіти. У розв’язанні цих проблем важливе місце займає 
комп’ютерне програмне забезпечення освітнього процесу. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ  
ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО 

ЦИКЛУ 

У статті наведено основні характеристики системи 
дистанційної освіти (СДО) України. Проаналізовано її позитивні та 
негативні риси. Показано потенційні можливості застосування 
елементів педагогічної технології СДО при викладанні дисциплін 
природничо-наукового циклу. Звернено увагу на перспективність 
використання у практиці навчання електронних посібників. 

Перехід світової спільноти від індустріального до 
інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, 
що відбуваються в Україні, вимагають суттєвого реформування 
освітянської галузі. Значною мірою це стосується системи 
дистанційної освіти (СДО), розвиток якої в Україні передбачено 
Національною програмою інформатизації [6]. Під дистанційною 
освітою розуміють комплекс освітніх послуг, що надаються 
широким колам населення в країні та за кордоном, за допомогою 
спеціалізованого інформаційного освітнього середовища (ІОС), 
яке ґрунтується на засобах обміну навчальною інформацією на 
відстані (супутникове телебачення, радіо, комп'ютерний зв'язок 
т. ін.). СДО притаманні такі характерні риси, як гнучкість, 
модульність, паралельність, економічність, технологічність, 
соціальна рівність, інтернаціональність тощо [3]. З цього 
випливають її основні завдання: 

- нормативно-правове, організаційне, навчально-методич-
не, інформаційно-телекомунікаційне, матеріально-технічне, кад-
рове, економічне та фінансове забезпечення дистанційного 
навчання (ДН), впровадження та розвиток дистанційної освіти 
(ДО) за окремими курсами або блоками курсів; 

- застосування дистанційних технологій не тільки в ДО, айв 
усіх формах навчання: очній, заочній, екстернаті; 

- упровадження елементів технологій ДН на всіх рівнях, як 
повної освіти (середньої, професійно-технічної, довузівської, 
вищої та післядипломної), так і навчання за окремими курсами 
або блоками курсів; 

- створення державної електронної бібліотеки дистанцій-
них курсів (нормативних дисциплін); 

- удосконалення й розвиток телекомунікаційної інфраструк-
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тури для реалізації технологій ДО; 
- інтеграція СДО України до світової системи сучасної 

освіти; 
- прискорення експорту новітніх дистанційних технологій за 

кордон з метою зміцнення економічної бази й підвищення 
авторитету освіти України на міжнародній арені.  

І хоча ДО, у першу чергу, прерогатива гуманітарно-
економічного циклу, а саме: мово та правознавства, економіки та 
ін., її інструментарій, елементи педагогічних технологій можуть 
стати в нагоді також для спеціалістів природничо-наукового та 
професійно-практичного циклів.  

На жаль, стан СДО України наразі не відповідає сучасним 
світовим вимогам до інформаційного суспільства. По-перше, у 
неї відсутня нормативно-правова база, яка мала б регламенту-
вати та забезпечувати діяльність навчальних закладів у напрям-
ку впровадження СДО як форми навчання рівноцінної, з очною, 
заочною та екстернатом [5]. По-друге, із року в рік, після 
затвердження «Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні» 
[7] освітяни не отримують достатню кількість коштів, необхідних 
для її реалізації, що без сумніву відбивається на якості 
пропонованих послуг. По-третє, має місце суттєве відставання 
державних освітніх телекомунікаційних мереж передачі даних, 
які відрізняються від світових стандартів недостатньою пропуск-
ною здатністю, надійністю зв'язку та його низькою якістю. Але, 
незважаючи на зазначені проблеми, кількість бажаючих навча-
тися за дистанційними технологіями велика й продовжує зро-
стати. Здобувачів ДО певною мірою, приваблює те, що вони не 
повинні відвідувати регулярних занять, а навчаються у зручних 
для себе місцях та часі. І оскільки основою ДН є самостійне 
опанування здобувачами знань, постає необхідність відповідної 
організації освітнього процесу. Отже, необхідність використання 
позитивних можливостей СДО і нейтралізація негативних рис є 
велінням часу. Тому розробка та запровадження сучасних 
методичних прийомів щодо викладання дисциплін природного-
наукового напряму, у тому числі за допомогою елементів 
технологій СДО, є дійсно актуальною справою.  

Мета даної статті полягає в розкритті потенційних можливо-
стей СДО щодо забезпечення гарантованого стандартом освіти 
рівня засвоєння суб’єктами навчання дисциплін природничо-нау-
кового напряму на засадах наявності та застосування викла-
дачами інформації про особливості побудови, методики викори-
стання, позитивних та негативних складових технологій ДО. 
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Аналізуючи потенційні можливості СДО в контексті підви-
щення рівня опанування суб’єктами навчання матеріалів дисцип-
лін природничо-наукового напряму, а саме: «Безпеки життєдіяль-
ності», «Екології», «Хімії» тощо, слід звернути увагу на позитивні 
фундаментальні принципи створення цієї системи. Так, в основу 
програм дисциплін ДО покладено модульний принцип: кожна 
дисципліна (курс) створює цілісне уявлення про окрему 
предметну область, що дозволяє з низки незалежних дисциплін 
(курсів) – модулів сформувати навчальну програму, котра відпо-
відає індивідуальним чи груповим потребам здобувачів [4]. 
Ефективне використання навчальних площ і технічних засобів, 
концентроване та уніфіковане подання інформації, використання 
й розвиток комп'ютерного моделювання призводять до зниження 
витрат на підготовку фахівців. Запровадження в навчальний 
процес нових досягнень інформаційних технологій сприяє 
входженню здобувачів ДО у світовий інформаційний простір [2]. 
Однакові можливості отримання освіти незалежно від місця 
проживання, стану здоров'я і соціального статусу розширюють 
коло людей, які можуть здобути ДО. До того ж, навчання здій-
снюється одночасно з професійною діяльністю (або навчанням 
за іншим напрямком), тобто без шкоди для їхнього основного 
виду діяльності. А розкриття творчого та інтелектуального 
потенціалів членів соціуму за рахунок самоорганізації, прагнення 
до набуття знань, використання сучасних інформаційних та 
телекомунікаційних технологій, уміння самостійно приймати 
відповідальні рішення підвищує рівень загальної культури всього 
суспільства. Вельми привабливою робить ДО і можливість 
отримання освіти в навчальних закладах іноземних держав, не 
покидаючи своєї країни, та надання освітніх послуг іноземним 
громадянам і співвітчизникам, які мешкають за кордоном. Крім 
того, за її допомогою розширюється та оновлюється роль 
викладача, він стає координатором пізнавального процесу, 
наставником-консультантом, який постійно вдосконалює ті курси, 
котрі викладає, підвищує творчу активність і кваліфікацію 
відповідно до нововведень та інновацій.  

Але, незважаючи на досить об'ємний перелік позитивних 
якостей ДО у неї, як і в будь-якій іншій формі навчання, є досить 
вагомі недоліки [5]. Перш за все, це ускладнена ідентифікація 
здобувачів ДО, оскільки на сучасному етапі розвитку технологій 
перевірити, хто саме здає дистанційний іспит (залік), не завжди 
можливо. Однак, ВНЗ, які надають освітянські послуги щодо опа-
нування дистанційних курсів, знайшли вихід із ситуації в обов'яз-
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ковій присутності на декількох екзаменах у вищому навчальному 
закладі суб’єкта навчання. При цьому безперечною умовою є 
наявність документів, що підтверджують його особу. Наступна 
негативна риса ДО – низька пропускна спроможність електронної 
мережі під час навчальних чи екзаменаційних телеконференцій. 
Від цього, передусім, страждають здобувачі ДО невеликих 
містечок України, яким, власне, найбільше підходить ДО через 
географічну віддаленість від наукових осередків. Серед суттєвих 
недоліків дистанційної форми освіти в Україні слід також 
відзначити недостатній безпосередній контакт між персональним 
викладачем (тьютором) та здобувачем ДО через надзвичайну 
професійну завантаженість вітчизняних педагогів. Здобувачі ДО 
інших країн можуть отримувати відповіді на свої листи вже через 
кілька годин, оскільки там викладачів зі значним досвідом роботи 
за такою системою набагато більше, ніж здобувачів ДО. Як не 
прикро, але в Україні склалася протилежна ситуація – бажаючих 
отримати ДО багато, а досвідчених викладачів, знайомих з 
новітніми технологіями дистанційного спілкування, обмаль. Слід 
також зауважити, що ДН за своєю природою не сумісно з 
примусом, тому регулярні шкільна, початкова й середня освіти 
не можуть бути дистанційними. 

Відповідно до викладання дисциплін природничо-наукового 
напряму взагалі та «Безпеки життєдіяльності», «Екології», 
«Хімії» зокрема, необхідно підкреслити, що суб’єкти навчання у 
СДО хоча, в основному, і віддалені від викладачів у просторі та 
(або) у часі, але все ж мають можливість підтримувати діалог із 
ним за допомогою засобів телекомунікації. Гірше інше – 
недостатня індивідуалізація навчання є серйозною негативною 
стороною освітньої парадигми в цілому, тому необхідно на це 
орієнтувати викладача, оскільки він не тільки передає суб’єктам 
навчання знання й уміння, але якоюсь мірою виховує їх [3].  

Докорінний перегляд принципів, на яких будується 
відповідна система навчання, не може здійснитися без значних 
змін в умовах життя суспільства й у цільових настановах 
абсолютної більшості членів соціуму. Поки ж практика свідчить, 
що в ДО, незважаючи на найкращу техніку передачі знань, люди 
припиняють навчання набагато частіше, ніж при використанні 
традиційних форм. Справа тут не тільки в змістовно-
інформаційній складовій освітнього процесу, а й у мотиваційній, 
у відсутності повсякденного стимулу до витрати часу й сил на 
навчання. Існують також певні проблеми й безпосередньо в 
структурі ДН, наприклад, відсутність зворотного зв'язку. Відомо, 
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що всюди, де необхідні знання, уміння та навички, засновані на 
об'єктивних закономірностях зовнішнього світу, процес навчання 
не може йти поза повсякденною взаємодією викладача та 
суб’єкта навчання. Наприклад, дистанційна підготовка фахівців з 
«Охорони праці» потребує пильної уваги тому, що навіть 
незначні прогалини в навчанні молоді виявляються одразу після 
отримання диплому з початком трудової діяльності за фахом. 
Тому так важлива повнота й фундаментальність професійного та 
загальнонаукового навчання в сукупності з вихованням 
адекватного почуття відповідальності. Дистанційно не можна 
якісно навчати дослідника, інженера, лікаря, фахівця в галузі 
природничо-наукових, професійно-практичних наук, порушення 
цього постулату призводить до суспільно небезпечних наслідків, 
але використовувати елементи дистанційних технологій корисно 
та необхідно. Повною мірою це стосується і «Безпеки 
життєдіяльності», і «Екології», і «Хімії», та ін.  

Усунення чи зниження гостроти зазначених проблем, забез-
печення системності, комплексності та узгодженості дій щодо 
реформування національної СДО в напрямку встановлення 
відповідного рівня потребує державної підтримки її розвитку 
задля того, щоб складовою частиною освітньої системи України 
інтегруватися в Європейське та світове інформаційно-освітні 
середовища (ІОС). Національною програмою «Освіта. Україна 
XXI сторіччя» передбачено забезпечення розвитку освіти на 
підґрунті запровадження в навчально-виховний процес новітніх 
прогресивних педагогічних технологій та науково-методичних 
досягнень, створення нової системи інформаційного забезпе-
чення освіти, входження України у трансконтинентальну систему 
комп'ютерної інформації [9]. І те, що зараз відбувається в Україні 
в контексті реалізації концепції Болонського процесу, безпосе-
реднє тому підтвердження.  

СДО базується на системному підході та програмно-
цільовому методі й має за мету забезпечення 
загальнонаціонального доступу до освітніх ресурсів шляхом 
використання сучасних інформаційних технологій та 
телекомунікаційних мереж і створення умов для реалізації 
громадянами своїх прав на освіту. Функціонування СДО 
забезпечує реалізацію наступних принципів [8]: 

– надання рівних можливостей (демократизація) всім за-
кладам освіти, що знаходяться у СДО щодо рішення 
нормативно-правових, навчально-методичних, фінансово-
економічних питань функціонування; 
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– організація навчальних процесів для всіх учасників СДО 
з використанням телекомунікаційних мереж (відкритість інфор-
маційних ресурсів); 

– створення віртуальної електронної бібліотеки 
навчальних дистанційних курсів, банків даних та баз знань із 
захистом відповідних авторських прав. 

Соціальне значення СДО полягає в можливості позитивного 
впливу на вирішення проблем стосовно підвищення рівня якості 
освіти і на суспільство взагалі; соціальної та професійної нобіль-
ності населення, його підприємницької і соціальної активності; 
реалізації потреб населення в освітніх послугах; збереження та 
поновлення знань, кадрового та матеріально-технічного потенці-
алу, накопичених вітчизняною системою освіти; формування для 
всього світового співтовариства єдиного освітнього простору. 
ІОС дистанційного навчання – це системна сукупність, що 
містить засоби передачі даних, інформаційні ресурси, протоколи 
взаємодії, апаратно-програмне та організаційно-методичне за-
безпечення і орієнтована на задоволення освітніх потреб 
користувачів. Середовище навчання в СДО можна розглядати 
також як сукупність інформаційних технологій, котрі забезпечу-
ють надання суб’єктам навчання основного обсягу навчального 
матеріалу, їхню інтерактивну взаємодію з викладачами у процесі 
навчання, отримання можливості самостійної роботи задля 
засвоєння матеріалу; а також оцінку знань і навичок у процесі 
навчання. Тобто ця форма організації освіти ґрунтується на ви-
користанні персональних комп'ютерів, електронних підручників 
та засобів телекомунікацій, які становлять складові якісної техно-
логії навчання. Остання об’єднує педагогічні та інформаційні 
технології. Перші забезпечують опосередковане активне спілку-
вання викладачів з об’єктами навчання з використанням телеко-
мунікаційного зв'язку та методології індивідуальної роботи 
здобувачів ДО зі структурованим навчальним матеріалом, пода-
ним в електронному вигляді [1]. Наступними є технології ство-
рення, передачі та збереження навчальних матеріалів, організа-
ції та супроводження навчального процесу за допомогою телеко-
мунікаційного зв'язку, тобто його програмне забезпечення. Підго-
товка якісного продукту потребує залучення висококваліфіко-
ваних фахівців – програмістів, оскільки середньостатистичному 
українському викладачу навчальних дисциплін, особливо 
гуманітарного профілю, розробка програмного забезпечення ДО 
в необхідному обсязі (будемо об’єктивні) не під силу. Отже, 
постає питання фінансового забезпечення організації української 
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частини єдиного міжнародного освітнього простору, який зміг би 
задовольнити освітні потреби людини, незалежно від її віку, 
рівня освіти та місця перебування. Через брак коштів на 
освітянські потреби, реалізація «Концепції розвитку дистанційної 
освіти в Україні» в повному обсязі поки що гальмується, хоча 
Координаційна рада міністерства освіти і науки України з питань 
дистанційної освіти існує довгий час [8]. 

Основним інструментарієм ДН, який з успіхом можна 
використовувати в інших формах навчання, є електронні 
підручники (ЕП) та довідники, оскільки за їхнім сприянням значно 
підвищується ефективність проведення навчальних занять. 
Сучасний електронний підручник – це цілісна дидактична 
система, заснована на використанні комп'ютерних технологій і 
засобів Інтернет, яка ставить за мету забезпечити навчання 
студентів за індивідуальними й оптимальними навчальними 
програмами з активним управлінням процесом навчання. 
Привабливість ЕП для освітянської галузі передусім полягає в: 

– поданні інформації з використанням усього спектру 
мультимедійних даних: тексту, графіки, аудіо, відео, анімації; 

– розвинених можливостях пошуку та отримання різнома-
нітної інформаційно-довідкової інформації; 

– об'єктивній та всебічній системі контролю знань; 
– можливості забезпечення інтерактивного зв'язку здобу-

вачів ДО і викладача з застосуванням мережевих технологій в 
умовах реального часу.  

ЕП використовуються: для навчання, самоперевірки й кон-
тролю знань; як екзаменатор під час відповідних іспитів, для пе-
ревірки знань на поточних заняттях з електронними обчислю-
вальними машинами (ЕОМ), як тренажер для самостійних занять 
на ЕОМ. ЕП може містити систему тестів і навчальних матеріалів 
із курсу. Його можна вважати літературою нового покоління, яка 
об'єднала переваги традиційних підручників і можливості комп'ю-
терних технологій. Відповідно до Інструкції Міністерства освіти та 
науки України, електронне видання є сукупністю текстової, 
графічної, мовної, музичної, відео-, фото – та іншої інформації, а 
також друкарської документації користувача. ЕП може бути 
створений на будь-якому електронному носієві або розміщено в 
локальній чи глобальній комп'ютерній мережі. Ступінь прогресу 
ЕП порівняно з традиційними методами навчання можна оцінити 
за наступними критеріями: формою подання навчальної 
інформації, способами її пошуку, методами контролю знань, 
організацією зворотного зв'язку з викладачем. До відмінностей 
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ЕП від традиційних засобів навчання слід віднести, по-перше, 
специфічну систему управління процесом навчання, що містить 
засоби нелінійної структуризації та оптимізації навчального 
матеріалу, діагностики й корегування знань, розгалужену мережу 
зворотного зв'язку тощо. По-друге, вербальні методи, які дозво-
ляють значно прискорити пізнавальні процеси, а також графічні 
та мультимедійні засоби, котрі забезпечують високий рівень 
наочності процесу навчання. Крім того, за їх допомогою відтво-
рюються умови та характеристики процесів, що вивчаються на 
лабораторних практикумах. Універсальна спроможність ЕП до 
вирішення широкого кола різнопланових питань у порівнянні з 
іншими видами засобів навчання робить його незамінним при 
викладанні дисциплін природничо-наукового циклу. Йдеться про:  

– отримання відомостей про навчальну програму та 
тематичний план навчальної дисципліни, послідовність занять і 
логіку опанування тем; 

– можливість індивідуального перегляду, вивчення або по-
вторення навчального, методичного та інформаційно-довідково-
го матеріалу, наочно представляти на дисплеї комп'ютера 
дидактичний матеріал та іншу інформацію (схеми, малюнки, 
таблиці, графіки, текст і т.д.); 

– здійснення самоконтролю (з автоматизованим виставлен-
ням оцінок) засвоєння змісту навчальних тем; 

– отримання інформації про рекомендовану навчальну, 
наукову та методичну літературу, методичні рекомендації щодо 
застосування тих чи інших форм навчальних занять (окремі 
методики), про технології, які використовуються в інформаційній 
діяльності тощо; 

– тиражування необхідних для занять роздавальних мате-
ріалів (планів, завдань, методик, таблиць) тощо. 

Як висновок, слід зауважити, що безсумнівна перевага ком-
п'ютерних засобів перед друкованими, а також використання ін-
терактивних методів навчання надає змогу створювати та засто-
совувати гнучкі форми нетрадиційної освіти. При цьому сфера 
комунікативних контактів може бути значно розширена, оскільки 
інформаційні технології за своєю суттю адекватні високій пізна-
вальній мотивації людей. До того ж, дистанційні курси надають 
унікальні технічні можливості для індивідуалізації ДО, самостій-
ного визначення темпів засвоєння навчального матеріалу, широ-
ти охоплення предмета й глибини проникнення в його суть, 
підсилюючи позитивну складову ДО, тому необхідно обов’язково 
враховувати негативні сторони ДН та вміти їм протидіяти. Але, 
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якими б витонченими не були техніка інтерактивних комунікацій і 
методика дистанційного викладання, тільки свідомий інтерес со-
ціально зрілої особистості, відповідальне ставлення до одержан-
ня освіти дозволяють досягти успіху при дистанційному навчанні.  
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СУЧАСНИЙ УРОК З ОСНОВ ЗДОРОВۥЯ  
У 5-8 КЛАСАХ 12-РІЧНОЇ ШКОЛИ 

Стаття розкриває актуальність проблеми збереження 
учнівською молоддю здоров’я. Здоров’я розглядається як загальне 
благополуччя, яке складається з психологічного, духовного, фізичного 
та психічного благополучь. Ефективність вирішення цієї проблеми 
можна підвищити за рахунок проведення уроків з «Основ здоров’я» за 
тренінговою системою навчання. 

Благополуччя й успішний розвиток усякого суспільства 
визначається ідеологією й освітою, а не, як побутує думка, 
природними ресурсами чи багатствами. 

Тому бурхливі видозміни в нашій державі викликали 
настійну необхідність реформування освітньої сфери, покликаної 
забезпечити демократичні перебудови в суспільстві й у 
свідомості громадян, особливо молодого покоління. 

                                                      
*
 © Пугачова Н.І. 
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Формування людини нового типу – інтелектуала, професіо-
нала, гуманіста, члена світової спільноти – вимагає заправадже-
ння в освіті нових технологій на основі пріоритетності загально-
людських цінностей, вивчення й розвитку власної національної 
культури. 

Реформування здійснюється через змінення, розширення, 
ускладнення змісту освіти (12-річна система навчання, 12-баль-
на шкала оцінювання знань, нові предмети, програми, 
профільність, іноземні мови в початковій школі, комп’ютеризація 
тощо) та запровадження нових підходів до навчально-виховного 
процесу, визначених у державних документах: законах «Про 
загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Національній доктрині розвитку освіти ХХІ століття» тощо. 

Перебудова освітньої сфери – процес складний, іноді 
досить болючий. Він породжує багато нових проблем, загострює 
старі, змушує докорінно переглядати усталені норми, методики, 
активно шукати дієві шляхи розв’язання назрілих питань. 

Такою серйозною проблемою є сьогодні порушення 
адаптивності й зниження показників здоров'я молодого 
покоління, дітей і учнів зокрема, що, безперечно, негативно 
впливає на ефективність і результативність навчально-
виховного процесу, гальмує процес реформування, суспільного 
розвитку, а з іншого: додаткове напруження, викликане змінами, 
провокує ще більше хвороб серед школярів, у тому числі так 
званих «шкільних», дидактогених [ 2]. 

В умовах демографічної, соціальної, екологічної кризи та 
погіршення загальної ситуації зі здоров'ям громадян України 
виховання здорової особистості, створення сприятливих і 
безпечних умов у навчальних закладах – життєва необхідність, 
педагогічний обов’язок і щире прагнення освітян. 

Випускник школи сьогодні має бути, у першу чергу, 
здоровою людиною, особистістю, яка соціально адаптована, 
професійно зорієнтована, здатна до саморозвитку й самореа-
лізації, активної ролі в суспільстві як громадянина, спеціаліста, 
продовжувача традицій національної культури, носія вічних 
світових цінностей, творця кращої долі для себе і своєї країни. 

Оскільки більшість дітей в останні роки вже на момент наро-
дження мають порушення, захворювання дихальної, нервової, 
серцево-судинної систем тощо, а в дошкільні й шкільні заклади 
приходять із цілими «букетами» хронічних захворювань, – 
ігнорувати цей факт ми не в змозі й не маємо права. Нам слід 
навчитися самим, навчити дітей реально й достойно справля-
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тися із цією проблемою, допомагати їм максимально відновити 
здоров'я, сформувати в них потребу берегти життя й здоров'я, 
надати їм відповідні знання й прищепити навички ведення 
здорового способу життя, який забезпечував би кожній молодій 
людині повноцінне існування й активну діяльність у навчанні, 
професійній сфері, громадському й особистому житті [2]. 

Типовими навчальними планами передбачено вивчення 
ряду нових навчальних предметів, серед яких важливе місце 
займає інтегрований курс «Основи здоровۥя» для 5-9 класів. 

Мета предмета містить дві складові: 

 Профілактичну – зменшення вразливості підлітків в 
умовах сучасного світу (профілактика порушень здоров’я, ВІЛ-
інфікування, уживання психоактивних речовин, дорожньо-
транспортного, побутового та інших видів травматизму); 

 Розвивальну – підвищення особистісного й творчого по-
тенціалу учнів та їх прагнення до самореалізації й життєвого 
успіху. 

Завдання предмета – вплинути педагогічними методами на 
свідомість і поведінку учнів шляхом розвитку в них цінностей, 
ставлень, життєвих і спеціальних навичок, сприятливих для 
здоровۥя, безпеки, гармонійного розвитку та успіху. 

Його особливості визначаються: 

 необхідністю впливати на свідомість і поведінку учнів. Це 
пояснюється тим, що якість життя людини, її здоровۥя, безпека і 
благополуччя найбільше залежать від її поведінки та способу 
життя; 

 тим, що навчально-виховні впливи слід спрямовувати на 
формування в дітей позитивних цінностей, знань, ставлень, 
умінь і навичок, які зменшать ризик виникнення поведінкових 
проблем і підвищать їх особистісний потенціал для гармонійного 
розвитку та життєвого успіху; 

 тим, що для посилення мотивації та ефективності 
навчання необхідно послідовно впливати на шкільну політику і 
створювати сприятливе середовище. [1 ] 

Ці особливості потребують застосування нових методів і 
підходів до навчання. На жаль, у сучасній українській школі пере-
важає традиційна методика навчання, що базується на принципі 
«набуття знань» і є неефективною і неадекватною завданням 
предмету «Основи здоров’я». Автори методичних комплексів до 
«Основ здоров’я» Т.В. Воронцова та В.С. Пономаренко пропону-
ють рішуче перейти до методів, які реалізують принцип «навча-
тися діючи». Вони пропонують у навчанні предмету поєднувати 
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такі високотехнологічні методики як: методику розвитку життєвих 
навичок, методику прискореного навчання на основі опорних 
когнітивних схем (за Л.С.Виготським) [5] та методику навчання за 
складеними самими учнями картами пам’яті (Т.Бьюзон) [4]. 

Розглянено, що передбачає навчання на основі розвитку 
життєвих навичок. 

 

Навчання на основі ровитку життєвих навичок: що це? 

Менше... Більше... 

Орієнтація на знання Балансу між знаннями, ставленнями та 
навичками 

Директивних (центрованих 
на вчителеві) підходів 

Конструктивістських (центрованих на 
учнях) підходів 

Пасивності учнів Інтерактивних методик 

Стимулювання тиші в класі Кооперації та демократичності 

Механічного 
запамۥятовування 

Аналітичного, асоціативного, креативного 
мислення 

Письмових завдань Програвання життєвих ситуацій 

Читання підручників  Роботи в зошитах-практикумах 

Негативних оцінок і 
суперництва 

Делікатного ставлення до індивідуальних 
відмінностей і гендерних проблем 

Навчання за однаковим 
для всіх учнів сценарієм 

Урахування потреб і вікових та 
психологічних особливостей учнів 

Стає зрозумілим, що для «більшого» навчання (розвиваль-
ного та особистісно орієнтованого, на основі життєвих навичок) 
велике значення надається нетрадіційній педагогіці, психоло-
гічним методикам збереження і дотримання людських життєвих 
цінностей. 

 

Навички, що сприяють 
соціальному 

благополуччю 
(міжперсональні 

навички) 

Навички, що сприяють психологічному 
благополуччю (внутрішньоперсональні 

навички) 

Когнітивні 
(інтелектуальні) 

Емоційно-вольові 

1. Навички ефективного 
спілкування 

1. Самоусвідомлення 
і самооцінки 

1. Навички 
самоконтролю 

2. Навички 
співпереживання 

2. Аналіз проблем і 
прийняття рішень 

2. Керування стресами 

3. Навички розвۥязання 
конфліктів 

3. Навички критично-
го мислення 

3. Мотивація успіху  

4. Навички протидії 
соціальному тиску 

4. Навички 
саморозвитку 

4. Гартування волі 

5. Навички групової 
роботи і адвокації 

5. Навички самовдо-
сконалення 

5. Навички пошуку при-
кладів отримання 
позитивних емоцій  
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Наведені приклади життєвих навичок, що сприяють здо-
ровۥю допоможуть вчителям, які викладають «Основи здоровۥя» 
більш глибоко і детально зрозуміти мету та завдання цього 
курсу. 

За теоретичний фундамент для визначення змісту, методів і 
результатів навчання з «Основ здоровۥя» В.С. Пономаренко та 
Т.В. Воронцова пропонують взяти холістичну модель здоровۥя, 
яку ототожнюють з поняттям загального благополуччя, складо-
вими якого вважають – духовне, соціальне, інтелектуальне, 
емоційне та фізичне благополуччя. 

У педагогіці розглядають багато джерел співробітництва і 
розвивального навчання, серед яких одне з поважних місць 
займає викладання навчального предмету у тренінговій системі. 

Тренінг (від англ. – training. Перекладається як навчати, 
тренувати, дресирувати). Тренінг виник у ХІХ ст. в медицині як 
методика проведення психотерапевтичної роботи. У ХХ ст. він 
набуває поширення у професійній освіті як форма навчання та в 
практичній психології як ефективна технологія розвитку 
особистості. Останнім часом тренінгові технології впроваджу-
ються у процес навчання в загальноосвітніх навчальних 
закладах [6]. 

Тренінг – це форма групової роботи, яка забезпечує активну 
участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем. 

Тренінг є ретельно спланованим процесом надання чи 
поповнення знань, відпрацювання умінь і навичок, зміни чи 
оновлення певних ставлень, поглядів і переконань. 

Проводячи мозковий штурм спільно з учасниками тренінгу 
(учнями) з теми «Ознаки тренінгу» ми отримуємо такі відповіді 
учнів. 

 
Тренінг – це свято 

 
Працюємо у групах            Намагаюся бути толерантним 

Сидимо у колі                    Вчуся бути Людиною 

Не схожий на уроки           Вчуся регламентувати відповідь 

Усі мої ідеї приймаються  Можна багато чому навчитися  

Відбувається у школі    Можна поділитися своїм досвідом 

Подобається конфиденційність  Всі добровільно дотримуються  
правил  

Маю право бути активним, або пропускати хід 

Отже, у педагогіці співробітництва й розвивального 

Ознаки 

тренінгу 
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навчання тренінг – це: 
1. Нові підходи (співпраця, відкритість, активність, 

відповідальність). 
2. Нові знання (інтенсивне засвоєння, уточнення). 
3. Позитивні цінності, ставлення, ідеали. 
4. Нові вміння й навички (ефективної комунікації, 

самоконтролю, лідерства, роботи в команді, надання й 
отримання допомоги, аналізу ситуацій і прийняття рішень). 

Тренінг має певну структуру, з якої можна скласти алгоритм 
тренінгу [1]. 

 
Структура тренінгу 

↓  ↓     ↓ 
Вступна частина  Основна частина  Заключна частина 

↓  ↓     ↓ 
– Зворотній зв’язок  – Теоретичний блок  – Підбиття підсумків 
– Криголами  – Практичний блок  – Зворотний зв’язок 
– Знайомства  – Допоміжні активності  – Релаксація 
– Очікування      – Процедури  
      завершення 
– Самооцінка        тренінгів (прощання) 
(необов’язкова) 

 
Основна частина 

↓  ↓     ↓ 
Теоретичний 

блок 
Практичний блок Допоміжні 

активності 

презентації виконання проектів обۥєднання в групи 

мозкові штурми презентації енергайзери 

міні-лекції аналіз історій вправи на 
релаксацію 

самонавчання рольові ігри  

взаємонавчання інсценування  

запитання й 
відповіді 

дискусії та дебати  

Алгоритм тренінгу: 
1. Знайомство (у 8-9 класах – Привітання). 
2. Зворотний зв’язок (Про що дізнались..., що запам’ятало-

ся..., що було цікавим..., що використаєте у своєму житті тощо). 
3. Прийняття правил групи. 
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4. Очікування (що очікуєте від теми даного тренінгу?, або 
розділу з тем тощо). 

5. Міні-лекції тренера (фасилітатора – від англ. Facilitate – 
полегшувати, сприяти). 

6. Вправи (колажі, коло знань, континууми тощо). 
7. Руханки. 
8. Зворотний зв’язок (про що дізнались..., що запам’ятало-

ся..., що було цікавим..., що використаєте у своєму житті з 
сьогоднішнього тренінгу тощо). 

9. Очікування (чи справилося очікування, яке було 
визначено на початку тренінгу). 

10. Прощання [3]. 
Примітка: 1. Залежно від вікових особливостей підлітка де-

які види тренінгової діяльності можуть змінюватись. Наприклад, 
правила групи для учнів 8-9 класів стають більш дорослими за 
змістом. Так, правило толерантності у 5-6-класників можна за-
мінити для 7-9-класників на такі: співчуваємо один одному, допо-
магаємо і довірямо один одному, давайте порозуміємось тощо. 

2. Деякі структурні компоненти тренінгу можна обۥєднувати. 
Наприклад, зворотний зв’язок з очікуванням, або з прощанням. 

3. Знайомство для молодших підлітків можна замінити 
привітанням для старших підлітків. 

4. Під час створення проекту група називає його та до нього 
придумує девіз. 

Не можна забувати про те, що 5-класники проходять 
адаптацію до навчання в середній школі, і при цьому треба 
оберігати їх від загрози «зриву адаптації». 

Як уже зазначалося, життя 5-класника доволі стресове. Ба-
гато нових предметів і вчителів, різні вимоги, необхідність само-
стійно виконувати домашні завдання і як наслідок зниження ус-
пішності – такі проблеми постають перед багатьма учнями. Пер-
ше півріччя в 5 класі вважається важчим ніж у першому класі. 

Найголовніша проблема в тому, що діти не вміють 
ефективно спланувати час, щоб його вистачило не тільки на 
заняття, а й на відпочинок. Це призводить до перевтоми, частих 
захворювань, зниження оцінок і втрати інтересу до навчання. 

5–6-ті класи вважаються вирішальними в тому, буде дитина 
вчитися, чи вона відмовиться від зусиль у цьому напрямі й почне 
самореалізуватися в інший спосіб. Тому профілактика «зриву 
адаптації» і стресів має бути вирішальною у 5-му класі. 

Багатьом дітям, особливо сором’язливим, важко спілкува-
тися з новими вчителями. Тому п’ятикласників важливо вчити 
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ефективним прийомам спілкування, зокрема умінню долати 
сором’язливість (як попросити про послугу, допомогу тощо). 

Головна проблема полягає в тому, що п’ятикласники 
зазвичай уже не відвідують групу подовженого дня, більшість 
ходить додому самостійно і часто бувають дома самі. 

У зв’язку із цим слід особливу увагу приділити навчанню 
дорожньої і побутової безпеки, а також умінням спілкуватися зі 
сторонніми людьми та відмови від пропозицій пограти в 
небезпечних місцях і з небезпечними предметами. 

Особливе місце у викладанні предмету ОЗ має підготовка 
вчителів. Рекомендуємо їм: пройти навчання за методикою 
ООЖН (освіта на основі життєвих навичок) на базі Південноукра-
їнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогіч-
них кадрів під час проведення курсів підвищення кваліфікації 
вчителів біології, біології та хімії, а також на серпневому семінарі 
для вчителів з основ здоров’я, які є предметниками з інших на-
вчальних дисциплін; оволодіти тренінговими формами роботи, 
уміло використовувати навчально-методичний комплекс із пред-
мета. Ефективність навчання значною мірою залежить від чіт-
кого поурочного тематичного планування (календарне плануван-
ня), складання планів-конспектів до тренінгів, вивчення та дотри-
мання сучасних критеріїв навчальних досягнень учнів з основ 
здоров’я. Якщо в основі вашого викладання лежить методика, 
створена Т.В. Вороновою та В.С.Пономаренко, то вам допомо-
жуть посібники для вчителя (5-7 класи), підручники та зошити-
практикуми, зошити з тематичного оцінювання (5-8 класи). 

Дуже хотілося б, щоб учні завдяки предмету «Основи здо-
ров’я» та іншим навчальним дисциплінам, які викладаються в си-
стемі розвивального та особистісно орієнтованого навчання на-
були компетентісних навичок проактивності, щоб у разі отри-
мання будь-яких завдань, появи нових проблем учень не думав, 
як відмовитися, а знаходив ідеї для їх виконання та вирішення. 

Термін «проактивність» у протилежність від реактивності 
доволі широко використовується сьогодні в літературі. Він 
означає значно більше ніж просто активність. Він означає, що 
ми, люди, несемо відповідальність за своє власне життя. Наша 
поведінка залежить від наших рішень, а не від нашого оточення. 
Ми зможемо підпорядкувати наші почуття нашим цінностям. Ми 
ініціюємо те, що діється, несемо за це відповідальність [7]. 



 
ІІННННООВВААЦЦІІЯЯ::  ТТЕЕООРРІІЯЯ  ІІ  ППРРААККТТИИККАА 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
59 

 

Реактивна мова Проактивнаа мова 

1. Я нічого не зможу зробити 
2. Ось такий я є 
3. Він мене так дратує 
4. Вони не згодні на це 
 
5. Мені доведеться це зробити 
6. Я не зможу 
7. Я вимушен це зробити 
8. Якби тільки 

1. Подивимось, які є можливості 
2. Я зможу вибрати інший підхід 
3. Я контролюю свої почуття 
4. Я зможу підготувати ефектив-

ну презентацію 
5. Я прийму відповідне рішення 
6. Я роблю вибір 
7. Я віддаю перевагу 
8. Я роблю 

Освіта на основі набуття життєвих навичок підвищує 
особистісний потенціал дитини, навчає творчо розв’язувати 
проблеми, долати тревоги і стреси, створює своєрідний 
«поведінковий імунітет» до невиправдано ризикованої поведінки. 
Її визначено найефективнішою у запобіганні тютюнопалінню, 
вживанню алкоголю, наркотиків, насиллю та іншим негативним 
явищам у підлітковому середовищі. 

Наводимо результати, яких ми можемо досягти завдяки 
викладанню ОЗ, ОБЖ, ФК через ООЖН: подарувати учням 
особливий час і місце у школі; допомогти дітям відчути єднання з 
групою; дати «точку опори»; навчити приймати рішення і діяти з 
позицій здорового глузду; навчити протистояти соціальному 
тиску; навчити долати стреси; показати, як можна у світі жити без 
насилля; розвивати у них толерантність і співчуття; вселити в 
дітей надію. 
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СВІТОВА ПРАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО 
НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

У статті наводяться приклади впровадження та проведення 
незалежного тестування у різних країнах світу: особливості, власні 
наробки, досвід. 

ХХ століття ознаменувалось тим, що розгорнулася так звана 
«революція якості», яка охопила всі сфери життя та діяльності 
людини.  

Необхідність впровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів частково пов‘язана з прагненням нашої 
держави вступити до Європейського співтовариства [4].  

1997 року в Ліссабоні була прийнята Конвенція про 
визнання кваліфікацій, що належать до вищої освіти, в 
Європейському регіоні.  

Згідно з цією Конвенцією однією з умов академічного 
визнання в Європі документів про освіту є наявність у державі 
прозорої та об‘єктивної системи оцінювання якості освіти. 

Становлення національної системи ЗНО якості освіти 
процес досить тривалий. 

Незалежне тестування як випускний іспит у школі вперше 
було застосовано в Європі 1788 р. У США 1884 р. був виданий 
перший збірник тестових матеріалів (завдання, відповіді, реко-
мендації щодо оцінювання), який містив завдання з математики, 
історії, граматики, навігації та приклади текстів творів. 

Уперше поняття «тест» (test-англ.) у значенні 
«випробовування, дослідження» увійшло до наукової літератури 
в 1890 році після публікації американського психолога Дж. М. 
Кеттела. 

У наш час рівень та якість навченості учнів визначають за 
допомогою зовнішнього стандартизованого тестування в Австрії, 
Великій Британії, Ірландії, Італії, Нідерландах, Німеччині, 
Румунії, Словенії, США, Фінляндії, Франції та інших країнах. 
Успішне виконання тестів після закінчення окремих типів шкіл 
дає змогу вступити до університетів у Німеччині, Нідерландах, 
частково у Франції [6]. 

Зовнішній іспит став важливою умовою доступу до вищої 
освіти більше ніж у 150 країнах світу. Так, у країнах ЄС свідоцтво 

                                                      
*
 © Біла Л.В. 



 
ООССВВІІТТАА  ВВППРРООДДООВВЖЖ  ЖЖИИТТТТЯЯ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
61 

про повну середню освіту видається лише тим учням, які, 
закінчивши середню школу, витримали зовнішні випробування.  

У Великобританії школа спрямована на те, щоб якомога 
більше дітей продовжило навчання у вищих навчальних 
закладах. Тому завдання вчителя – підтягнути слабких учнів до 
відповідного рівня. З цією метою розроблено, приблизно 
25 різних показників. Учитель відповідає «за прогрес кожної 
дитини». Тестування учні проходять постійно. Але адміністрація 
навчального закладу стежить за тим, щоб учитель не стільки 
готував дітей до тестів, скільки розвивав їх. Єдиний державний 
іспит або загальнодержавне тестування поділяється на дві сесії 
– зимову і весняну. Шкільні вчителі беруть участь у перевірці 
результатів. Підсумкові роботи виконуються учнями на 
паперових носіях і перевіряються вручну. Випускники готують 
свої творчі портфоліо. Якщо кілька абітурієнтів мають однакову 
кількість балів, щоб отримати бюджетне місце, перевагу має 
представник з робітничого середовища.  

У Франції єдиний державний іспит ВАС діє уподовж багатьох 
років. Мотивація його введення була приблизно такою, що й у 
нас: поставити всіх учнів у рівні умови, унеможливити корупцію в 
освіті, уніфікувати вимоги до випускників. Людина, яка 
витримала ВАС, має право без іспитів вступили до будь-якого 
університету свого профілю і вчитися безкоштовно. А якщо учень 
одержав оцінку, що вище від зазначеного рівня, то має право 
записатися на підготовче відділення елітного університету. Щоб 
бути зарахованим у такий навчальний заклад після підготовчих 
курсів, треба скласти вступні іспити. 

Американська освітня система має децентралізований ха-
рактер. У США перехід від одного ступеня навчання до іншого 
відбувається без іспитів. Але існує певна стандартизація шкіль-
них програм. На програми середніх шкіл відчутний вплив тих 
вимог, які ставлять перед абітурієнтами коледжі й університети, 
а також загальнонаціональні тести оцінювання знань. Одним з 
таких тестів є «Загальнонаціональна оцінка освітнього розвитку» 
(МЕР) – періодична перевірка навичок і знань спеціально 
відібраних учнів віком 9,13, та 17 років з таких предметів, як 
читання, письмо, математика, природничі, суспільні науки та ін. 

До вищих навчальних закладів США не потрібно складати 
вступні іспити. Вирішальними є результати загальнонаціо-
нального тесту SАТ – понад 700 балів, а також АСТ – 500 балів. 
Кожен ВНЗ самостійно встановлює прохідний бал. Атестація 
проходить у спеціальних центрах для здачі національних тестів і 
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результати реєструються в загальнонаціональному комп'ютері. 
Тест, витриманий один раз, можна використовувати для вступу 
до будь-якого ВНЗ. Загальнодержавне тестування не є обов'яз-
ковим, але без його результатів не приймуть до коледжу, універ-
ситету, на роботу. Здобуті результати тестів випускники відправ-
ляють до різних навчальних закладів. Якщо результати незадо-
вільні, престижний університет запропонує вчитися «дорожчою 
ціною». Менш престижний університет або коледж може 
запропонувати навчатися у своєму закладі навіть зі стипендією. 

Ключова позиція західної, у тому числі й американської, 
моделі – відсутність адміністративного втручання: ВНЗ не 
отримують завдання зарахувати на 1-й курс, наприклад, не 
менше 50 % студентів за результатами загальнонаціонального 
тестування. Керівництво кожного ВНЗ самостійно вирішує, якою 
мірою враховувати й чи взагалі враховувати результати 
тестування, яке служить лише допоміжним матеріалом для 
прийняття остаточного рішення. 

Серед пострадянських держав, які вже ввели таку систему 
ще з 1993 року, можна назвати Росію, Грузію, Білорусію, Латвію, 
Литву, Естонію, Молдову, Азербайджан, Киргизію, ін. У 
Казахстані та Киргизії проводяться вступні іспити у формі 
комплексного тестування. У Росії з 2001 р. зовнішнє оцінювання 
навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів проходить у вигляді єдиного державного экзамену 
(ЕГЭ). У Беларусі централізоване тестування (ЦТ) не є 
обов’язковим, випускники шкіл тестуються за бажанням та на 
платній основі. ЦТ проводится в республіці з 1998 року. 

У процесі формування системи зовнішнього незалежного 
оцінювання в Україні широко використаний досвід цих та інших 
країн світу, який у процесі багаторічної експериментальної 
роботи адаптований до українських умов та чинного за-
конодавства. Головна мета проведення ЗНО – це об’єктивне та 
неупереджене оцінювання навчальних досягнень осіб, які 
виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів. Отже, 
впровадження рівних умов доступу до вищої освіти та 
оцінювання якості освіти – є однією із складових входження 
України в світовий та європейський освітній простори, визнання 
на міжнародному рівні наших документів про вищу освіту. 
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ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  
ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИВЧЕННІ ФОТОМЕТРІЇ В КУРСІ 

ФІЗИКИ 

Сучасна система вивчення безпеки життєдіяльності та охорони 
праці в вузі з об’єктивних причин не може в необхідній мірі 
підготувати спеціалістів з цих питань. В даній роботі пропонується 
підвищувати якість підготовки спеціалістів з безпеки 
життєдіяльності та охорони праці шляхом інтеграції матеріалу 
названих дисциплін з навчальним матеріалом курсу фізики. 

Здоров’я і життя людини є найбільшою цінністю. З метою 
підготувати людину до зустрічі з різними побутовими та вироб-
ничими небезпечними ситуаціями, навчити передбачати і уника-
ти їх, а при необхідності діяти найбільш раціонально, у навчаль-
ну програму шкіл та вузів введена дисципліна «Безпека життєді-
яльності» [1, 2]. Вивчення цього предмета дає учням основи без-
печної життєдіяльності, знайомить їх з основними нормативними 
документами, передбаченими вимогами техніки безпеки та охо-
рони праці на виробництві. В дійсності діяльність людини на-
стільки різнопланова, а небезпечних факторів настільки багато, 
що в єдиному, обмеженому часом курсі «Безпека життєдіяльно-
сті» фізично неможливо охопити всі можливі (навіть типові) 
небезпечні ситуації. Окреслені обставини роблять неможливою 
реалізацію повною мірою на заняттях з безпеки життєдіяльності 
основних принципів дидактики: наочності, свідомості, зв’язку 
теорії з практикою, фундаментальності, систематичності і 
послідовності для всіх видів діяльності людини, що негативно 
впливає на формування навичок безпеки життєдіяльності в 
конкретних ситуаціях і зумовлює актуальність пошуків шляхів 
удосконалення підготовки спеціалістів з даних питань [3]. 

Аналізуючи програми дисциплін «Безпека життєдіяльності» 
та «Охорона праці», ми прийшли до висновку, що якість знань і 
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сформованість навичок безпеки життєдіяльності будуть більш 
повними та дієвими, якщо на цих питаннях акцентувати увагу не 
тільки на заняттях з безпеки життєдіяльності, а й при вивченні 
фундаментальних та технічних дисциплін. Саме під час 
вивчення кожної, окремо взятої, спеціальної дисципліни 
виникають можливості більшою мірою реалізувати всі дидактичні 
принципи, а значить і сформувати міцніші та різносторонніші 
навички безпечної діяльності людини. Виходячи з наведеного 
вище визначена мета статті: обґрунтувати важливість 
формування знань у курсі фізики з відповідними питаннями 
безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

З точки зору вивчення можливостей реалізації відміченої 
мети нами проведено аналіз програми курсу «Фізика», яка 
використовується на факультеті судноводіння та енергетики 
суден, Херсонського державного морського інституту. На основі 
такого аналізу, в робочу програму цього курсу, в тексти лекцій та 
методичні рекомендації до лабораторно-практичних занять 
раціонально внести корективи двох напрямків. 

Перший напрямок передбачає акцентування уваги курсантів 
на важливості правил техніки безпеки (ТБ) при виконанні 
лабораторних робіт та безумовності в їх дотриманні. Інструктажі 
з техніки безпеки приводяться як загальний для лабораторних, 
так і конкретний, внесені у методичні рекомендації до кожної 
лабораторної роботи. Протягом усього часу вивчення курсу, при 
перевірці готовності студентів до виконання лабораторних робіт, 
завжди потрібно звертати увагу на знання кожним курсантом 
можливих травмонебезпечних ситуацій, способів їх уникнення та 
дій при їх виникненні. Така постійна увага до правил ТБ і вимога 
безумовного їх виконання забезпечують реалізацію педагогічних 
принципів: свідомості, систематичності, зв’язку теорії з 
практикою, що сприяє формуванню в курсантів навичок 
виконання правил ТБ. Ми вважаємо, що наявність таких навичок 
особливо важливе для вищої ланки спеціалістів на суднах, бо 
вони працюють з підлеглими і саме вони закладають основи 
відношення команди суден до виконання правил ТБ, а значить і 
до безпеки життєдіяльності та охорони праці взагалі. 

Другий напрям передбачає, акцентування уваги курсантів на 
розумінні ними суті явищ та умов виникнення небезпечних 
факторів, пов’язаних з ними. Це сприятиме розумінню вимог 
охорони праці та свідомому їх дотриманню. 

Оскільки людина у своїй діяльності керується в переважній 
більшості візуальною інформацією про навколишнє середовище, 
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то, як приклад, розглянемо один із можливих варіантів реалізації 
взаємозв’язків вивчення фотометричних величин в курсі фізики з 
питаннями безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

Вивчення теми «Фотометричні величини» починається з 
розгляду основних енергетичних понять, що характеризують 
світловий потік енергії. Розглянувши енергетичні параметри 
світлового потоку, звертається увага курсантів на те, що світлові 
візуальні вимірювання мають значний елемент суб'єктивності, 
оскільки чутливість у різних людей до одного і того самого 
світлового потоку різна. Особливо ця чутливість залежить від 
спектрального складу випромінювання. Найбільш чутливе 
людське око до світла зеленого кольору, якому відповідає 
довжина хвилі λ = 0,555 мкм. Для довших і коротших світлових 
хвиль чутливість ока різко знижується і досягає нуля для 
інфрачервоних і ультрафіолетових променів. Монохроматичне 
світло однакових потужностей, але різного кольору за інших 
однакових умов сприймається оком неоднаково. З цього 
випливає, що між зоровим відчуттям і величиною енергії 
електромагнітної хвилі, яка потрапляє в око, немає прямої 
залежності. Тому візуальні оцінки світла неможливо давати у 
величинах, які характеризують інтенсивність електромагнітних 
хвиль [4]. 

Так, щоб світло червоного кольору (λ = 0,76 мкм) викликало 
таку саму дію, як зеленого (λ = 0,555 мкм), необхідно, щоб його 
потік у 20000 разів перевищував потік світла зеленого кольору. 
Спектральна чутливість ока характеризується коефіцієнтом 
видності або функцією видності. Коефіцієнт видності Vλ – це 
відношення потужності Рт монохроматичного випромінювання 
(λ = 0,555 мкм) до потужності монохроматичного випромінюван-
ня Рλ певної довжини хвилі λ, яке викликає таку саму дію на око, 
тобто Vλ=Pm/Pλ 

Коефіцієнти видності були ви-
значені як середні значення ре-
зультатів численних вимірювань і 
затверджені відповідною міжна-
родною комісією. Залежність фун-
кції видності від довжини хвилі 
зображена графічно на рисунку. 

Виявивши наявність відмінно-
стей між енергетичними парамет-
рами світлового потоку і світлови-
ми відчуттями людського ока, робиться висновок про необхід-

Рисунок 1 
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ність введення характеристик зорових або світлових відчуттів 
людського ока, так званих, світлових або фотометричних 
величин. 

Одиницею сили світла джерела у СІ є кандела (кд). Кандела 
дорівнює силі світла в заданому напрямі джерела, що дає 
монохроматичне випромінювання частотою 540*10

12
 Гц, енерге-

тична сила світла якого в цьому напрямі складає 1/683 Вт/ср. Це 
основна фотометрична одиниця. Вона реалізується за 
допомогою світлового еталону. 

Одиницею світлового потоку є люмен (лм). Один люмен – це 
фізична величина, яка чисельно дорівнює світловому потоку, що 
випромінюється ізотропним джерелом із силою світла в одну 
канделу всередині тілесного кута в один стерадіан. 

Оскільки променевий потік вимірюється у ватах, а світловий 
потік у люменах, то між ними встановлений зв'язок. Світлова 
ефективність променевого потоку, або просто світлова 
ефективність η, показує, яка кількість люменів відповідає 
променевому потоку в один ват (лм/Вт). Обернена величина 
(Вт/лм) називається механічним еквівалентом світла К. У 
зв'язку з тим, що чутливість ока в різних частинах спектра різна, 
світлова ефективність і механічний еквівалент світла залежать 
від довжини світлової хвилі λ. 

Для довжини хвилі, при якій чутливість ока максимальна (λ = 
0,555 мкм), ці величини такі: η0 = 625 лм/Вт, Ко = 1,60-10

-3
Вт/лм. 

Користуючись значеннями функції видності (див. рис), можна 
одержати значення η і К для будь-якої довжини хвилі. 

Кількісною оцінкою освітлення поверхні, на яку падає 
світловий потік, є освітленость. Освітленість – це фізична вели-
чина, яка чисельно дорівнює світловому потоку, що падає на 
одиницю площі поверхні, тобто  

E=dФ/dσ 
Вважається, що світловий потік від точкового джерела з 

силою світла поширюється рівномірно в усіх напрямах і тоді він 
створює освітленість 

E=Icosφ /r
2
, 

де φ – кут між зовнішньою нормаллю до освітлюваної поверхні і 
напрямом світлового потоку (кут падіння), що визначається віссю 
конуса, у межах якого поширюється світловий потік; r – відстань 
від джерела до площадки. 

Із формули випливає, що освітленість поверхні прямо про-
порційна косинусу кута падіння і обернено пропорційна квадрату 
відстані від точкового джерела, сила світла якого І. 
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Освітленість являє собою фотометричну величину, яка 
характеризує тільки освітлювальну поверхню, тобто вона не є 
характеристикою джерела світла. Одиницею освітленості в СІ є 
люкс (лк). Освітленість в один люкс – це освітленість, створена 
світловим потоком в один люмен, який рівномірно розподілений 
на площі в один квадратний метр. 

Розглянувши основні фотометричні величини, звертається 
увага курсантів на те, що саме ступінь освітленості об’єктів 
зумовлює зорове відчуття людини, а значить і безпеку її 
діяльності. У зв’язку з цим на основі експериментальних 
досліджень встановлені норми освітленості для різних видів 
діяльності. Дані нормативних значень освітленості (СНіП – 4-79) 
наводяться, як приклад, для різних видів робіт за ступенем 
точності (таблиця 1) і залежно від виду діяльності (таблиця 2)/ 

Таблиця 1  
Норми освітленості в залежності від розряду робіт 

Р
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 Характер робіт, виконуваних  
в приміщенні 

Норма, % 
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І Робота найвищої точності менше 0,15 10 3,5 

ІІ 
Робота дуже високої 
точності 

0,15-0,3 7 2,5 

ІІІ Робота високої точності 0,3-0,5 5 2,0 

ІV Робота середньої точності 0,5-,1,0 4 1,5 

V Робота малої точності 1,0-5,0 3 1 

VI Робота груба більше 5,0 2 0,5 

Вияснивши особливості фотометричних величин, та 
важливість їх значень для безпечної діяльності людини, 
розглядаються способи контролю освітленості. 

Після вивчення теорії на лабораторно-практичних заняттях 
курсанти досліджують вплив освітленості на зорові відчуття. 

Подібно слід розглядати й інші теми фізики. 
Запропонований нами метод інтегрованого вивчення 

безпеки життєдіяльності при освоєнні курсу фізики, забезпечує 
більш широку реалізацію основних дидактичних принципів і 
сприяє формуванню свідомих знань і умінь з безпеки 



 
ООССВВІІТТАА  ВВППРРООДДООВВЖЖ  ЖЖИИТТТТЯЯ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
68 

життєдіяльності та охорони праці. Слід відмітити, що 
поглиблення знань та навичок з безпеки життєдіяльності при 
вивченні спеціальних предметів не потребує значних 
матеріальних витрат і, на нашу думку, його потрібно 
впроваджувати при вивченні більшості дисциплін. Саме такий 
підхід найбільшою мірою створюватиме умови для підготовки 
курсантів для безпечної діяльності в житті. 
 

Таблиця 2 
Норми освітленості в навчальних приміщеннях 

Приміщення 
або робоча 
поверхня 

П
р

и
 л

ю
м

ін
е

-

с
ц

е
н

т
н

о
м

у
 

о
с

в
іт

л
е

н
н

і,
 л

к
. 

П
р

и
 л

а
м

п
а

х
 

р
о

з
ж

а
р

ю
в

а
н

н
я

, 

л
к
. Поверхні, до якої 

відносяться норми 
освітленості 

Питома 
потуж-
ність, 
Вт/м² 

Столи  300 150 
Горизонтальна поверхня 
на рівні 0,8 м від полу 

48 

Аудиторні 
дошки 

300 150 Вертикальна поверхня  48 

Кабінет 
креслення 

400 200 
Горизонтальна поверхня 
на рівні 0,8 м від полу 

64 

Майстерня з 
обробки металів і 
деревини 

300 150  48 

Література: 

1. Зацарний В.В., Мазур В.Г., Мостовий В.М. Навчальна програма нормативної 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих закладів освіти. – К.: 
Охорона праці, 1999. – 21 с. 

2. Відомості Верховної Ради, 2003, ғ2 ст.10. // Закон України Про внесення 
змін до Закону України «Про охорону праці». 

3. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов – СПб.: Питер, 
2000. – 304 с.  

4. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: У3т.: Навч. посіб. для студ. 
вищ. техн. закл. освіти. – К.: Техніка, 1999. – Т.3. Оптика. Квантова фізика. – 
520 с. 



 
ООССВВІІТТАА  ВВППРРООДДООВВЖЖ  ЖЖИИТТТТЯЯ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
69 

Гандзюк Л.А., Тимофієнко В.М.
*
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ  
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Стаття присвячена психолого-педагогічним аспектам 
діяльності викладача вищої школи, зокрема під час читання лекцій. 

Переорієнтація навчального процесу із суто лекційно-
інформативної на індивідуально-диференційовані особистісні 
форми є велінням часу. Адже Болонська концепція передбачає 
новий підхід до проведення лекцій, коли студент з об'єкту управ-
ління його навчальною діяльністю перетворюється на суб'єкт 
самостійного отримання знань. Інформаційне забезпечення 
студента нині зводиться до консультативно-оглядового розгляду 
проблеми і аналізу можливих напрямків її вирішення. 

Нині лекція, яка є однією з провідних форм навчальної 
діяльності, має будити думку студентів, змушувати їх міркувати 
над проблемами, спонукати до пошуку невідомих, цікавих 
наукових положень. А для цього лектору слід досконало 
володіти ораторським мистецтвом, мотивуючи студентів до 
пошуку нових для них знань. 

Від уміння подавати студентам наукову інформацію 
залежить і рівень суб'єктного сприйняття її студентами. 

Технологія викладу навчального матеріалу лектором 
ґрунтується на правильному виборі форм і методів виступу 
відповідно до попереднього рівня підготовленості студентів. І 
найбільш показовими характеристиками є психологічні якості, які 
проявляються незалежно від волі студента. Природа і характер 
прояву цих якостей досить різноманітні. Ряд психологічних 
якостей – це утворення соціального порядку, інші обумовлені 
особливостями психічного розвитку. Подібний розподіл 
допомагає лектору скласти психологічну характеристику 
аудиторії, перед якою він має виступати. Це допоможе 
спрогнозувати можливе ставлення слухачів (студентів) до лекцій 
і заздалегідь визначити, які питання, форми й методи активізації 
пізнавальної діяльності можуть бути сприйняті студентами. 

Психологічну характеристику студентської аудиторії можна 
скласти за певними параметрами. Психологія поведінки 
аудиторії студентів чітко вимальовується з даних про їх життєвий 
і соціальний досвід: 

- який курс, який рік навчається студент у навчальному 

                                                      
*
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закладі; 
- де проживає переважна більшість студентів академічної 

групи (у сільській чи міській місцевості); 
- рівень культурно-освітнього розвитку студентів; 
- матеріальний стан батьків студента. 
Такі відомості дозволяють ураховувати потреби, інтереси, 

настрій студентів. І важливо, щоб лектор, спираючись на 
інтереси і настрій аудиторії, підводив студентів до розуміння тих 
проблем, які висвітлюються в лекції. Інтерес у даному випадку є 
вихідним, навколо якого ведеться вся подальша робота. 

Має значення також статевий склад аудиторії. Слід урахо-
вувати, що жінки із задоволенням і увагою ставляться до 
образного викладу лектором матеріалу лекції, жваво 
сприймають яскраві приклади й цікаві факти. Чоловіки теж ці-
нують яскравість викладу, проте вони більш вимогливі до логіки 
викладення, доказовості положень. 

Лекція для студентів заочної і денної форми навчання має 
викладатися по-різному. Нерідко й вищий рівень економічного 
благополуччя сім'ї, наявність власних коштів породжують у 
частини студентської молоді розвиток меркантильності замість 
гармонійного прояву соціальних і духовних потреб. 

Усе це нерідко відбивається на поведінці аудиторії. 
Відкритий скепсис стосовно лектора, бажання висловлювати 
положення, що суперечать загальновідомим, можна інколи 
відчути під час спілкування зі студентською аудиторією. У таких 
випадках головне – не відходити від принципових і гострих 
питань, бо ці настрої студентів не виражають ні світоглядних, ні 
наукових їх позицій. 

Засвоєння інформативного матеріалу лекції здійснюється 
засобами складного психічного механізму сприйняття. Людське 
сприйняття тісно пов'язане з активною діяльністю мозку, 
проникненням мислення в суть сприйнятого. Дослідження підтве-
рджують, що сприйняття залежить від змісту психічної діяльності 
людини, від її особистісних характеристик, від накопиченого 
досвіду, а його активність обумовлюється потребами й 
інтересами, бажаннями й настроями особистості. Суттєвим 
фактором, який впливає на зміст сприйняття, є установка 
особистості на сприйняття. 

Установка – це важлива ланка, яка утворюється в системі 
психологічної взаємодії індивіда із зовнішнім світом, яка 
починається зі впливу зовнішнього світу на суб'єкт сприйняття. 
Установка виражає внутрішній стан готовності людини певним 
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чином сприймати інформацію, готовність до певної активності, 
вибору варіанту діяльності із ряду можливих. «Відповідно до 
засвоєних установок, – писав С.Л.Рубінштейн [], – люди 
реагують позитивно чи негативно на все, що так чи інакше 
стосується їх, або якось зачіпає їхні інтереси, їхню свідомість або 
несвідомі потяги, їхні цінності». Установки виконують функцію 
реагування людини на певну інформацію, підвищують чи 
послаблюють рівень емоційно-чуттєвого ставлення до її змісту й 
форми і мають вплив на інтенсивність мислительного процесу. 

У контексті проблеми, яка розглядається, необхідно ще раз 
підкреслити важливість реагування студентів на інформацію. 
Викладаючи матеріали, лектор має постійно спостерігати за 
аудиторією, реакцією студентів на принципові положення 
виступу, форму його подачі та особливості поведінки лектора. 

Як показує досвід, лектор повинен знати якнайбільше про 
аудиторію, щоб передбачити можливу реакцію на свій виступ, 
краще продумати технологічні моменти виступу, заздалегідь 
добрати певні форми і методи педагогічного впливу на студентів. 
Якщо проблема лекції зачіпає студентів, вони слухають її 
уважно, легше піддаються впливу. Ось чому при вивченні 
аудиторії важливо визначити, чого студенти чекають від лекції і 
лектора (очікування). 

Очікування розповсюджується не лише на інформацію, а й 
на особистість лектора, особливо, якщо лектор має науковий 
ступінь, звання. У даному випадку студенти, як правило, 
виявляють підвищені очікування.  

В.Г. Бєлінський писав, що коли мовець висловлює су-
дження, він разом із тим виражає і себе: свої погляди, свою 
освіченість і навіть свій характер []. 

Дуже важливо, щоб особистісна характеристика лектора 
була близькою до очікуваної аудиторією. 

Різних реакцій можна чекати від студентів при сприйнятий 
ними матеріалів лекції. Чим ближчі до життєвого досвіду 
матеріали які подає лектор, тим більш уважна аудиторія 
студентів. Актуалізація опорних знань та дотримання принципів 
наступності викликає у студентів підвищену увагу: вони ніби 
зіставляють раніше набуті знання з новими, стежать за новим 
понятійним апаратом, відбором теоретичних і практичних даних. 
Інша картина, коли лектор подає матеріал за новітніми підхо-
дами до нього і формулює нові погляди на проблему, тоді у 
студентів виникають внутрішні протиріччя. У студентів виникає 
різний діапазон думок і постають нові запитання. До цього лек-
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тор повинен бути готовий заздалегідь і досить тактовно, уважно 
ставитися до запитань студентів, до їх попередніх знань і інте-
ресів, переконливо обґрунтовувати викладені ним положення. 

Перед лектором стоїть складне завдання щодо встановлен-
ня надійного прямого й зворотного зв'язку з аудиторією, щоб 
спілкування з аудиторією стало б і спілкуванням із кожним 
студентом.  

Бувають випадки, коли при зустрічі з новими студентами 
(особливо зі студентами першого курсу) лектору доводиться 
вивчати аудиторію «по ходу» викладу матеріалу лекції, фіксуючи 
їх реакцію і вносячи певні корективи у свій виступ. 

Установлення контакту з аудиторією – необхідна умова для 
передачі інформації, активізації пізнавальної діяльності слухачів, 
закріплення у студентів певних знань і переконань. Оптимізація 
прямого і зворотного зв'язку лектора і студентів виступає як 
ключова проблема впливу на особистість. 

Пізнавальна діяльність студентів – складний психічний 
процес, який включає в себе такі форми дійсності як відчуття, 
сприйняття, увагу, пам'ять, мислення і т.п. Усі вони відіграють 
важливу роль як в отриманні нових знань на рівні переконань, 
так і в практичній діяльності із закріплення знань, умінь і навичок. 

Чим активніший вплив лектора на студентів, тим 
змістовніша їх пізнавальна діяльність. 

Як відомо, у свідомості людини лише тоді фіксується 
зорова, чи слухова інформація, коли між реципієнтом і 
комунікатором склалися діяльні відносини: двосторонній процес 
у вигляді прямого і зворотного зв'язку. І від того настільки міцний 
цей зв'язок, залежить точність сприйняття матеріалу аудиторією 
та сила його впливу на мислення студентів. 

При всій оригінальності протікання пізнавальних процесів, 
сприйняття й обробки інформації весь психологічний механізм 
засвоєння людиною інформації можна умовно розглядати у 
вигляді двух блоків діяльної свідомості: 

I блок (нижчий рівень) – звична свідомість; 
II блок (вищий рівень) – теоретична свідомість. 
У цілому вони утворюють єдину систему. Звична свідомість 

– це форма психічної діяльності, у результаті якої складається 
життєвий досвід людини, найближча його соціальна мікросфера 
(друзі, студенти академічної групи, однолітки і т.п.) та особистий 
здоровий глузд. 

Теоретична свідомість – така форма психічної діяльності, 
коли сприйнята й засвоєна інформація, сформована під кутом 
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зору суспільно прийнятих критеріїв: економічних, політичних, 
моральних, естетичних та правових факторів. У гносеологічному 
плані кінцевим продуктом даного рівня соціального пізнання 
виступають поняття й умовиводи. Володіння ними дозволяє 
особистості діяти більш приближено до потреб і інтересів 
суспільного розвитку. І.М.Сєченов стверджував, що між звичною 
й теоретичною свідомістю межі не існує. Вони складають єдиний 
психічний процес сприйняття дійсності, закономірності якого 
необхідно враховувати. оскільки для звичної свідомості 
характерна активна діяльність емоційно-чуттєвого апарату, то 
інформація (зорова й слухова) спочатку поступає в блок звичної 
свідомості. Вона виконує роль своєрідного фільтра отримуваної 
інформації, перш за все фільтра довіри й недовіри. Така 
інформація може бути достовірною й корисною, або все ж таки 
залишитися несприйнятою, не пропущеною цим фільтром. І, 
навпаки, інформація може бути неправдивою, шкідливою, але 
сприйнятою в силу довіри. 

В організації навчально-виховної роботи зустрічаються 
випадки недооцінки ролі звичної свідомості. 

Не треба забувати, що вищий розвиток особистості 
обумовлює й більшу змістовність її внутрішнього життя, розвиток 
звичної й теоретичної свідомості, а інформація відіграє все 
більшу роль у сприйнятті й оцінці нових знань. 

Сучасний студент більш інформований у певній галузі науки, 
техніки, культури, мистецтва, тому навіть звична свідомість при 
повному сприйнятті інформації з лекції піддається двійній 
обробці: послабленню, чи посиленню її кількісної та якісної 
характеристики. 

У тих випадках, коли інформація не викликає у студентів 
певних асоціацій, її кількісні та якісні долі зменшуються, і на 
теоретичну обробку надходить менше інформації ніж 
попередньо було сприйнято. А якщо інформація викликала 
глибокі асоціації, її кількісні і якісні характеристики збагачуються, 
студенти більш активно включаються в лекцію. 

З метою успішного подолання «бар'єру» звичної свідомості і 
заохочення студентів до сприйняття інформації лектору, перш за 
все, слід уміло використовувати здатність нашого мислення до 
асоціативного сприйняття інформації. Викликаючи асоціації у 
студентів, лектор мов би залучає їх особистий досвід, життєві 
спостереження, теоретичні знання до суті розглядуваних в лекції 
проблем. Студенти починають стежити за логікою викладу, 
мислено додаючи до аргументів лектора свої знання. 
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Одна й та ж тема дидактично може бути по-різному подана 
залежно від віку, статі, курсу, настрою студентів і т.п.Незмінним 
лишається зміст лекції, її науковість, а форми, методи, прийоми 
викладу матеріалу можуть бути різноманітними. 

Отже, першочерговим завданням лектора є організація 
аудиторії і підтримання стійкого контакту із студентами. У 
вузівській практиці немало прикладів, коли навіть 
висококваліфіковані вчені-лектори, виступаючи перед студен-
тами зі своїми науковими проблемами, «губляться» перед 
аудиторією, і, як наслідок, ні студенти, ні лектор не отримують 
певного задоволення. 

Дійсно, кожна аудиторія здійснює фізичний та психічний 
вплив на лектора. І це зрозуміло. Адже аудиторія це не просто 
певна кількість людей, які знаходяться в одному приміщенні, а 
якісно нове утворення, яке має свої закономірності поведінки, 
сприйняття інформації та особистості лектора. Поняття аудиторії 
не зводиться до інтеграції загальних людських якостей, які 
належать індивіду. Аудиторія студентів – це спільність людей, у 
якій початкову активність проявляють соціально-психологічні 
фактори. Суспільний контакт викликає змагання та активізує, 
збуджує життєву енергію, збільшує індивідуальну активність 
окремих студентів. Безпосереднє спілкування студентів один з 
одним викликає до життя такий феномен як стан психічного 
контакту, коли найбільш активно виступають психологічні якості, 
спонтанні прояви яких спричиняє дію закономірностей соціально-
психологічного плану (посилення емоційного стану студентів, які 
спілкуються між собою). Кожен студент, який знаходиться в 
аудиторії, піддається впливу двох факторів: 1) хвилювання, яке 
відчуває лектор; 2) загальне збудження, яке охоплює студентів. 
Ефект збудження залежить від кількісного складу аудиторії та 
ступеня її емоційної напруги. 

В.О. Сухомлинський писав, що викладач не може спиратися 
лише на раціональне сприйняття студентами ціннісних орієнта-
цій і норм суспільної поведінки. Необхідно викликати в них й 
емоційно-чуттєве ставлення до цих положень у вигляді співпере-
живання, прояви вищих почуттів: моральних, емоціональних, 
естетичних.  

Таким чином, єдність раціонального і емоціонального 
впливу на аудиторію найбільш надійно забезпечує досягнення 
мети лекції. 
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Гусь Т.Й
*
  

ОРГАНІЗАЦІЯ РАБОТИ З БАТЬКАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті висвітлюються форми напрями, форми і методи 
роботи з батьками в сучасному закладі освіти, співпраця сім’ї та 
школи, родинне виховання, роботи з батьками.  

Мета статті – гуманізація змісту та форм роботи із сім’єю, 
взаємовідносин «педагоги – батьки», підвищення педагогічних 
знань батьків. 

Вплив сім'ї на дитину унікальний, а багато в чому й 
незамінний. У сім’ї особистість формується в природних умовах, 
вихователі тут – найближчі й найдорожчі для дитини люди, з 
якими вона постійно спілкується і яким повністю довіряє. 

Батьки впливають на дітей передусім своєю особистістю. 
Недаремно народна мудрість стверджує: «Який батько, такий і 
син». Лише зразкові, працьовиті, духовно багаті, інтелектуально і 
культурно розвинені батьки мають позитивний вплив на дітей. 
Особисті якості батьків впливають на дітей не механічно, а через 
безпосереднє спілкування та спільну діяльність. 

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як 
особистості. Стаття 59 Закону України «Про освіту» покладає на 
батьків відповідальність за фізичне здоров'я і психічний стан 
дітей, створення належних умов для розвитку їх природних 
здібностей. 

Утримання своїх дітей до повноліття – це конституційний 
обов'язок кожного громадянина України. 

Значну роль у вихованні школярів варто відвести спільним 
діям навчального закладу й сім’ї, ефективність яких залежить від 
особливостей організації роботи з батьками в сучасній школі. 

Головними завданнями роботи загальноосвітнього закладу з 
сім'єю є: 

– пропаганда педагогічних знань з метою підвищення 
педагогічної грамотності батьків; 

– організація заходів, спрямованих на оволодіння 
батьками системою вмінь, необхідних для організації діяльності 
дитини вдома; 

– гуманізація змісту та форм роботи із сім'єю і 

                                                      
*
 © Гусь Т.Й. 
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взаємовідносин «педагоги – батьки». 
Оскільки переважна більшість батьків не має належної 

психолого-педагогічної підготовки й позбавлена впливу гро-
мадськості на почуття відповідальності за гідне виховання своїх 
дітей, класний керівник і повинен виступати, з одного боку, 
зв’язуючою ланкою між школою та сім'єю, а з другого, – орга-
нізатором піднесення педагогічної культури кожного батька й 
матері. 

Батьки та вчителі повинні стати партнерами, активними 
співучасниками великого творчого процесу виховання учнів, що 
дозволить реалізувати виховну мету загальноосвітнього 
навчального закладу. 

Процес формування, становлення й розвитку сучасної сім'ї 
проходить у складних і суперечливих умовах, які характери-
зуються досить різкою зміною суспільних відносин, економічної 
функції сучасної сім’ї, її ставлення до засобів автономізації. 

Сучасна сім'я має стати головною ланкою у вихованні 
дитини: забезпечити їй належні матеріальні та педагогічні умови 
для фізичного, морального й духовного розвитку. Разом із тим, 
сучасна сім'я і сама потребує як матеріальної, так і педагогічної 
та культурологічної допомоги. Її надають певною мірою заклади 
освіти й громадські організації. 

Сім'я забезпечує духовний розвиток особистості дітей, 
привчання й вироблення ставлення до праці як основного 
джерела достатку й благополуччя людини, формує світогляд і 
характер громадянина України, здатного до захисту її інтересів у 
всіх видах і виявах, аж до самопожертви. 

Родина є основою держави. Родина, рід, родовід, народ – 
поняття, що розкривають моральну й духовну сутність, природну 
послідовність основних етапів формування людини. Від роду до 
народу, нації – такий природний шлях розвитку 
самоідентифікації кожної дитини, формування її національної 
свідомості й громадянської зрілості. 

Родинне виховання – перша природна й постійно діюча 
ланка виховання. 

Без докорінного поліпшення родинного виховання не можна 
домогтися значних змін у подальшому громадському вихованні 
підростаючих поколінь. У сім’ї закладається духовна основа 
особистості, її мораль, самобутність національного світовідчуття 
й світорозуміння. 

Родинне виховання – це перевірений століттями досвід 
національного виховання дітей у сім’ї. Воно є потужним 
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джерелом формування світогляду, національного духу, високої 
моральності, трудової підготовки, громадянського змужніння, 
глибоких людських почуттів, любові до матері й батька, бабусі й 
дідуся, роду й народу, пошани до рідної мови, історії, культури. 

Основними завданнями родинно-сімейного виховання в 
умовах сьогодення є: 

• виховання патріотизму, громадянських якостей 
особистості, правової культури; 

• виховання фізично й морально здорової дитини, 
забезпечення необхідних еко-соціальних умов для повної 
реалізації можливостей розвитку дитини (генотипу); 

• створення атмосфери емоційної захищеності, тепла, 
любові, умов для розвитку почуттів і сприймань дитини, її 
самореалізації; 

• засвоєння моральних цінностей, ідеалів, культурних 
традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в 
суспільному оточенні, виховання культури поведінки, 
правдивості, справедливості, гідності, честі, людяності, здатності 
виявляти турботу про молодших, милосердя до слабих і людей 
похилого віку; 

• залучення дітей до чарівного світу знань, вивчення 
народних казок, пісень, прислів'їв, приказок, дум, лічилок тощо; 
виховання поваги до школи і вчителя, прагнення до освіти й 
творчого самовдосконалення; формування естетичних смаків і 
почуттів, уміння розрізняти красиве і потворне в мистецтві й 
житті, поважати прекрасне у вчинках людей, забезпечення умов 
для їхньої творчої практичної діяльності; 

• включення дитини у спільну з дорослими діяльність, 
розвиток творчої працелюбної особистості, спрямування її 
зусиль на турботу про навколишнє середовище; виховання дітей 
цивілізованими господарями та підготовка їх до життя в умовах 
ринкових відносин; 

• забезпечення духовної єдності поколінь, збереження 
родинних традицій; звичаїв, обрядів, виховання в них 
національної свідомості й самосвідомості. 

Діти поважають батьків вимогливих і справедливих, чуйних і 
уважних до дитячих потреб і запитів, тактовних і витриманих, 
ініціативних в організації різних корисних справ – як дитячих, так 
і родинних та громадських. 

Особистий приклад батьків – це надзвичайно важливий 
метод виховання. Народна педагогіка надає великого значення 
силі слова – розповіді, поясненню, бесіді, настанові, пораді та ін. 
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Як у теорії, так і в практиці сімейного виховання існує система 
стимулюючих методів, до яких належать педагогічна вимога, 
громадська думка, орієнтація на очікувану радість, змагання, 
похвала, заборона, нагорода, застереження, навіювання, 
заохочення й покарання та ін. 

Педагогіка дуже обережно підходить до покарання дітей і не 
схвалює дій тих батьків, які принижують людську гідність, 
шкодять здоров'ю дитини. 

Заохочення слід використовувати з дотриманням 
вимогливості й об'єктивності, а покарання – через виявлення 
поваги до особистості. 

Важливе місце у вихованні дітей у сім’ї мають посісти 
народні звичаї і традиції. Вони є тією доброю основою, на якій 
зростає національна свідомість, гідність і самоповага, а разом із 
тим і розуміння та повага до інших народів. З цією метою мають 
широко запроваджуватися святкування сім'ями дат народного 
календаря, що сприятиме формуванню в дітей і молоді духовної 
культури. Народний календар включає дати й події, які мають як 
вселюдський, так і національний, і регіональний характер: день 
пам'яті (проводи) померлих людей, загиблих воїнів, День 
Перемоги, День Матері, Новий рік, Різдво, Великдень, Вербна 
неділя, Зелені свята, Івана Купала, свято зажинок і обжинок, 
свято Знань, День Сім'ї та Національної незалежності. 

Особливе значення у вихованні дітей мають відігравати 
дати родинного календаря: день родини, відзначення днів 
народження кожного члена сім'ї, сімейних ювілеїв, роковин 
подружнього життя за участю дітей і онуків, що сприятиме 
єдності поколінь, міцності родини, засвоєнню кращих традицій 
українського народу. 

Українська нація має зберегти себе в родині. 
Українська сім'я має стати основою духовного й економіч-

ного відродження, метою багатогранної гуманістичної української 
держави. 

В основі родинно-сімейного виховання українських дітей 
завжди гармонійно поєднувалось національне виховання та по-
вага до прав і свобод народностей, що жили й живуть в Україні. 
Сьогодні як для української родини, так і для всієї освітньо-
виховної системи найважливішим завданням є формування 
особистісних якостей громадянина України, які включають у себе 
національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, 
художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну 
культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. 
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Найвища мета виховання дітей у родині й школі – 
забезпечити високий рівень освіченості й вихованості свідомого 
громадянина України, здатного на основі життя й досвіду 
власного народу та досягнень світової науки й культури, 
урахування національно-територіальних особливостей України 
здійснювати соціально-економічний розвиток і господарювання в 
країні, утверджувати найвищі ідеали гуманістичної культури й де-
мократичних взаємовідносин людей, відстоювати й захищати 
права, гідність і честь своєї Вітчизни. 

Багато вчених стверджують, що всі діти, які народжуються 
здоровими, – талановиті. Та більшість талантів діти втрачають 
до семи років унаслідок неправильного виховання. Тому від 
самого початку школа має справу з «педагогічним браком». І 
часто-густо на усвідомленні педагогами цієї проблеми 
побудовано стосунки школи й батьків, які зводяться до з'ясу-
вання того, «хто винен» і «що робити». Хоча це справедливо, що 
школа несе відповідальність за навчання й виховання, адже там 
цим займаються фахівці, які мають відповідні дипломи. А батьки, 
як правило, не вчилися виховувати, тому припускаються 
помилок. Але основи фізичного, духовного і морального здоров'я 
дитини закладає сім'я, і ці основи значною мірою визначають ті 
завдання, які школа може вирішити в навчанні й вихованні дітей. 
На цьому наголошував ще в 1970 році В.Сухомлинський: 
«Настав час – я в це глибоко вірю – створювати ідеальну сім'ю, 
ідеальні стосунки між матір'ю і батьком, між дітьми і батьками. Я 
глибоко переконаний у тому, що сім'я – це та казкова піна 
морська, з якої народжується краса, і якщо немає таємничих сил, 
які народжують цю людську красу, функція школи завжди буде 
зводитися до перевиховання». 

Навчання батьків – це велика й непроста робота, яка 
потребує стільки ж зусиль, як і урок, а оплата її не передбачена 
ніякими кошторисами. Чи може хтось вимагати від школи цієї 
роботи? Звичайно, ні. Чому ж більшість наших шкіл тією чи 
іншою мірою знаходить можливості для педагогічної роботи з 
батьками? Та тому, що там розуміють: досягти своєї мети у 
навчанні й вихованні учнів можна лише за підтримки батьків, але 
щоб мати таку підтримку, треба навчити батьків бути 
вихователями. 

Важлива умова ефективної навчально-виховної роботи – 
єдність школи і сім'ї, якої досягають за умови, що школа постійно 
працює над підвищенням рівня психолого-педагогічної 
обізнаності батьків, їх педагогічної культури. 
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Зміст роботи школи з батьками учнів повинен ґрунтуватися 
на їх правах і обов'язках, визначених Законом України «Про 
загальну середню освіту». 

Організовуючи навчання батьків, ураховують рівень їх 
підготовки до сприймання головних теоретичних положень 
методики виховання дітей у сім'ї та визначають рівень 
популярності викладання цього матеріалу. Турбота школи про 
виховання дітей у сім'ї реалізується через педагогічну освіту 
батьків, залучення їх до виховної роботи з учнями у школі. 
Передусім педагоги мають можливість впливати на батьків через 
їхніх дітей, які навчаються в школі. 

Діти мають відчувати, що для батька й матері вони не менш 
важливі, ніж робота. У таких сім'ях слід заохочувати інтерес дітей 
до навчання, а не переконувати їх у тому, що вищий навчальний 
заклад і робота їм забезпечені незалежно від шкільних успіхів. 
Треба також вести розмову про те, що відгородження дитини від 
однолітків звужує коло її спілкування, вона не навчиться 
будувати свої стосунки з різними людьми, дружити й любити за 
покликом душі. 

Батьки тоді стають однодумцями й помічниками вчителів, 
коли бачать у них порадників, професіоналів. Тому робота з 
батьками повинна мати не лише організаційний характер, а й 
просвітницький. 

Важливою складовою навчально-виховного процесу 
сучасного закладу освіти є організація роботи з батьками, 
сім'ями учнів. 

За нових умов суспільного розвитку законодавство України 
чітко визначає межі відповідальності сім'ї за навчання й 
виховання дітей: саме батьки чи особи, які їх замінюють, 
зобов'язані дбати про своїх дітей, створювати належні умови для 
розвитку їхніх природних нахилів, зміцнення здоров'я, здобуття 
загальної середньої освіти тощо. 

Організація роботи з батьками учнів у сучасному освітньому 
закладі має здійснюватися за такими основними напрямами: 

• вивчення сімей учнів, їхнього виховного потенціалу; 
• залучення батьків, усіх дорослих членів родини до 

навчально-виховного процесу як рівноправних учасників, 
інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу 
й батьківської громадськості у створенні сприятливих умов для 
ефективної роботи освітнього закладу; 

• формування педагогічної культури сучасної сім'ї та 
допомога батькам у їхній психолого-педагогічній самоосвіті; 
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• корекція виховної діяльності родин із різними типами 
сімейного неблагополуччя. 

Організація роботи з батьками в освітньому закладі – бага-
тоаспектна і має суттєві педагогічні можливості. Успіх в органі-
зації роботи з батьками великою мірою залежить від особистості 
й авторитету педагога, його професійності, високих моральних, 
людських чеснот, уміння спілкуватися з батьками, колегами, 
дітьми. Особливе місце в цьому процесі посідає класний 
керівник, який є першим, хто встановлює контакт із сім'єю учня, і 
чия компетентність стає обличчям освітнього закладу. 

Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює 
педагогічну діяльність із колективом учнів класу, їхніми 
батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-
масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного 
процесу у створенні належних умов для виконання завдань 
навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів 
(вихованців), їхнього соціального захисту. 

Відповідно до «Положення про класного керівника навчаль-
ного закладу системи загальної середньої освіти», класний керів-
ник координує виховну роботу батьків, учителів, психолога, ме-
дичних працівників, інших учасників навчально-виховного 
процесу з виконання завдань навчання та виховання у класному 
колективі. Він має право вносити пропозиції на розгляд батьків-
ських зборів класу щодо матеріального забезпечення організації 
та проведення позаурочних заходів, відвідувати учнів (вихован-
ців) за місцем проживання (за згодою батьків, опікунів, піклуваль-
ників), вивчати умови їхнього побуту та виховання тощо. 

Перший аспект роботи із сім'ями в сучасному освітньому 
закладі – це вивчення сім'ї з погляду виконання нею своєї 
виховної функції з метою встановлення неформальних взаємин 
між педагогами й батьками, створення бази співпраці щодо 
виховання дитини, визначення умов і чинників, які сприятимуть 
ефективній спільній дії сім'ї та освітнього закладу. 

Формами вивчення виховного потенціалу сім'ї можуть бути 
відвідування сім'ї учня, листування з батьками, запрошення 
батьків до школи. 

Відвідування батьків удома. Допомагає встановити 
зв'язок з усією сім'єю, з'ясувати її загальну та педагогічну 
культуру, умови життя учня, його місце в сім'ї і ставлення до 
нього старших, ознайомитися з досвідом батьківського вихован-
ня, дати поради й домовитися про єдині вимоги до школяра. 
Деякі вчителі помилково вважають, що відвідувати потрібно 
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лише родини, діти з яких створюють певні проблеми у школі. 
Безумовно, з батьками таких учнів слід передусім встановити 
тісний контакт, проте відвідувати бажано сім'ї всіх учнів. 

Відвідування сім'ї може мати різну мету: загальне 
ознайомлення з умовами життя, встановлення єдиних вимог 
школи і сім'ї до учня, допомога в організації режиму, обговорення 
з батьками відхилень у поведінці дитини і вжиття необхідних 
заходів щодо їх запобігання та подолання, залучення батьків до 
участі в роботі школи, вивчення досвіду виховання в сім'ї та ін. 
Перш ніж відвідати родину, треба мати початкові відомості про 
неї та її зв'язки зі школою (особиста справа учня, класний 
журнал, бесіди з учителями, із самим учнем), відтак з'ясувати 
основні дані про самого учня, його успішність, поведінку, 
стосунки з учителями, товаришами. Не обійтися без 
ознайомлення з педагогічною літературою, у якій розкрито мету 
відвідування сім'ї. Бажано відібрати й порекомендувати батькам 
літературу відповідно до теми бесіди, яку проводитимуть із ними. 

Успіх відвідування сім'ї залежить не лише від сумлінної 
підготовки, а й від поведінки вчителя. Із самого початку зустрічі з 
батьками необхідно створити атмосферу довір'я й добро-
зичливості. У сім'ях, які не мають систематичного зв'язку зі 
школою, візит учителя розглядають як сигнал біди, батьки 
насторожуються, готуються до захисту дитини. Тому, завітавши в 
сім'ю, слід одразу ж «зняти» будь-яку настороженість батьків. 
Бесіду про дітей починають із позитивних сторін їх характеру й 
поведінки. Залучаючи батьків до бесіди, поступово переходять 
до обговорення негативного в поведінці учня. Свої судження про 
нього слід висловлювати спокійно, тактовно, наводячи 
незаперечні докази й уважно слухаючи пояснення батьків. 

Установлення істинного стану справ дає змогу накреслити 
спільний план дій школи й сім'ї, домовитися про взаємне 
інформування про досягнуті успіхи й труднощі. 

Ознайомлення з побутовими умовами життя учня сприяє 
уявленню педагога про характер, інтереси та нахили дитини, її 
ставлення до батьків, старших і молодших членів сім'ї. 

Бажано також вести спеціальний «Щоденник спостережень 
сім'ї учнів», у якому час від часу робити короткі записи. На основі 
систематизації одержаних даних доцільно скласти «Педагогічний 
паспорт сім'ї», у якому занотовувати найхарактерніші для кожної 
конкретної сім'ї відомості. Форма такого «Паспорту» цілком 
довільна, і він не є сталим документом. «Педагогічний паспорт 
сім'ї» оновлюється, доповнюється впродовж усього періоду 
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навчання дитини у школі. Загальне ознайомлення з умовами 
життя учня вдома можна проводити за такою схемою: 

2. Прізвище, ім'я учня, клас. 
3. Склад сім'ї.  
4. Де й на якій посаді працюють батьки та інші члени сім'ї 

(якщо вчаться – де саме).  
5. Матеріальне забезпечення сім'ї.  
6. Квартирні умови.  
7. Культурний рівень сім'ї (освіта, які читають газети, 

журнали, наявність телевізора, радіо, бібліотеки та ін.).  
8. Режим дня школяра.  
9. Чи облаштоване робоче місце учня. 
10. Хто і як здійснює контроль за виконанням режиму.  
11. Трудове виховання в сім'ї.  
12. Хто із членів сім'ї допомагає учневі.  
13. Які заходи заохочення й покарання вживають до дитини. 
Запрошення батьків до школи. У разі необхідності 

вчитель запрошує батьків окремих учнів до школи на розмову. 
Під час бесіди з ними дуже важливо дотримуватися 
педагогічного такту, створити атмосферу доброзичливості, 
довір'я. Щоб викликати батьків на відвертість, треба розмовляти 
з ними про учня наодинці, переконати їх у конфіденційності 
розмови. Така бесіда буде корисна і для вчителя, і для батьків. 
Педагог відповідає на запитання батьків, висловлює їм свої 
вимоги. Батьки отримують корисні поради й допомогу від 
педагога, переконуються в його уважному ставленні до них, 
турботі про їхню дитину. У такій розмові педагог має бути 
особливо тактовним, пам'ятаючи, що надмірне акцентування на 
недоліках учня викликає в батьків насторогу, неприязнь, навіть 
якщо вони відчувають, що він має рацію. 

Провідною формою роботи з батьками, яка 
характеризується значною педагогічною доцільністю, є 
батьківські збори. 

Класні батьківські збори є важливим колективним видом 
роботи класного керівника з батьками учнів. Їх проводять 1–2 
рази на семестр. Такі збори сприяють формуванню громадської 
думки батьків, об'єднанню їх в єдиний колектив. 

Тематика зборів визначається загальними завданнями 
виховання, умовами навчально-виховної роботи в класі, рівнем 
загальної культури та педагогічного кругозору батьків. Збори 
можуть відбуватися у вигляді лекцій або доповідей класних 
керівників, виступів самих батьків та обміну досвідом виховної 
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роботи з дітьми, із залученням учнів, показом їхніх класних робіт 
і художньої самодіяльності, демонструванням кінофільмів. 

Підготовка зборів залежить від змісту й форми їх 
проведення. Готуючись до них, класний керівник визначає 
порядок денний; продумує форму їх проведення та визначає 
осіб, відповідальних за підготовку; безпосередньо готує збори 
відповідно до наміченого плану (доповідь, виступи батьків, 
учителів та учнів, організація виставки, підготовка рішення 
зборів); забезпечує явку батьків на збори. Крім добре 
оформлених оголошень у школі, в місцях роботи батьків, слід 
своєчасно надіслати спеціальні запрошення додому. Їх 
оформляють самі учні. У запрошенні зазначають ім'я, по батькові 
та прізвище обох батьків, час, місце й порядок денний зборів. 

Учитель ще до зборів повинен поговорити з окремими 
батьками, звернути їх увагу на виставку дитячих робіт, стенди з 
літературою, спеціально випущену стінгазету. Доповідь або 
виступ учителя слід виголошувати вільно. Зважаючи на 
особливості аудиторії, учитель має бути тактовним, не допускати 
повчального тону, різкості у критиці помилок. Якщо збори 
проводять у формі обміну досвідом виховання дітей у сім'ї, треба 
уважно і спокійно вислухати всі виступи і зауваження батьків. У 
заключному слові вчитель тактовно відповідає на запитання й 
висловлює конкретні пропозиції. Рішення, прийняті батьківськи-
ми зборами, стосуються і батьків, які з тих чи тих причин не 
змогли прийти на збори. Тому при зустрічі з ними вчитель пови-
нен ознайомити їх зі змістом зборів та прийнятими рішеннями. 

Подібну підготовчу роботу проводять і перед загально 
шкільними батьківськими зборами, на яких обговорюють 
питання, що стосуються всіх батьків: про підсумки навчально-
виховної роботи з учнями за півріччя або навчальний рік, про 
літній відпочинок школярів тощо. 

З метою пропаганди педагогічних знань серед батьків орга-
нізовують бесіди й лекції на педагогічну тематику. Їх проводять 
або для батьків учнів одного класу, або окремо для батьків учнів 
початкових класів, середніх і старших класів, що дає змогу 
враховувати вікові особливості дітей. Ці заходи ефективні лише 
тоді, коли спираються на конкретні факти, проілюстровані 
цікавими прикладами з питань сімейного виховання. 

Глибшому пізнанню методики сімейного виховання сприя-
ють тематичні вечори й вечори запитань та відповідей, на які 
запрошують працівників правоохоронних органів, лікарів та 
інших фахівців, причетних до проблем виховання підростаючого 
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покоління. 
Для педагогічної пропаганди серед батьків використовують 

також диспут. Він найприйнятніший за умови, що в класі або в 
школі сформувався дружний батьківський колектив і кожен може 
відверто висловитися стосовно обговорюваної проблеми. Диспут 
не лише збагачує батьків знаннями з педагогіки, більш тісним 
контактам з учителями, а й створює додаткові можливості для 
врахування індивідуальних особливостей батьків при засвоєнні 
ними педагогічної інформації. 

Для пропагування педагогічних знань практикують 
конференції, на яких батьки обмінюються досвідом сімейного 
виховання з певної проблеми. 

В останнє десятиліття виникли нові види виховної роботи, 
що передбачають активну співпрацю з батьками під час їх 
проведення. Це передусім усні журнали, прес-конференції, 
зустрічі «за круглим столом», батьківські університети, 
виконання батьками практичних завдань, ознайомлення з 
педагогічною літературою, перегляд фільмів на педагогічні теми, 
вечори сімейних традицій, виставки «Світ захоплень нашої сім'ї», 
прикладної, декоративної творчості, родинних альбомів, 
колекцій, випуск тематичних газет. Використовують також інші 
традиційні й нетрадиційні види пропагування педагогічних знань. 
До нетрадиційних належать: педагогічний десант (виступи 
педагогів на підприємствах); дерево родоводу (зустрічі поколінь); 
у сімейному колі (індивідуальні консультації, зустрічі з лікарями, 
психологами, юристами); родинний міст (зустрічі з батьками та 
обговорення проблем виховання); народна світлиця (звернення 
до народних традицій); день добрих справ (спільна трудова 
діяльність педагогів, батьків і дітей); вечір великої розмови 
(участь педагогів, батьків, учнів в організації відпочинку, ігри, 
вистави та ін. (альбом-естафета «Як ми відпочиваємо» – досвід 
організації відпочинку в родині); дискусійний клуб; клуб 
послідовників сім'ї Нікітіних; клуб «Сімейних традицій»; сімейна 
скринька (з досвіду родинного виховання); аукціон ідей сімейної 
педагогіки; батьківський ринг (вирішення педагогічних ситуацій); 
батьківська школа (клуб, у якому проводяться диспути, обмін 
досвідом, випускаються газети, бюлетені та ін.); азбука 
родинного виховання (обговорення проблем виховання, виступи 
спеціалістів); дні довіри (консультації різних фахівців); сімейні 
свята в класі (спільні святкування днів народження дітей, 
календарних, народних свят). 

Відповідну роль у педагогічному навчанні батьків відіграє їх 
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самоосвіта – читання науково-популярної літератури з питань 
сімейної педагогіки, тематичні радіо – й телепередачі. Щоб при-
вчити батьків до систематичного читання педагогічної літера-
тури, яка сприятиме підвищенню їх педагогічної культури, бажа-
но на батьківських зборах практикувати обговорення актуальних 
статей і педагогічних ситуацій. З цією метою можна скористатися 
рекомендованою літературою, а також матеріалами журналу 
«Все для вчителя», «Сім'я», «Наша дитина» тощо. 

Велике розмаїття організаційних форм педагогічного 
всеобучу батьків у сучасних освітніх закладах. Доцільно 
виділити такі: 

– колективні: лекції, конференції (з обміну досвіду 
родинного виховання, з обговорення педагогічної літератури, 
періодичної преси з питань сімейного виховання), диспути, 
дискусії, «круглі столи», вечори запитань і відповідей, дні 
взаємних претензій, дні відкритих дверей, кінолекторії, 
інформаційні стенди; 

– індивідуальні та групові: консультації з проблем родинно-
сімейного виховання, бесіди, відвідування сімей, листування, 
індивідуальні дні, зустрічі з батьками; педагогічні доручення 
батькам; 

– диференційовані: вечори сімейних традицій; виставки 
(«Світ захоплень нашої сім'ї», «Кулінарні вироби членів сім'ї»), 
декоративно-прикладної творчості, родинних альбомів, колекцій; 
випуск тематичних газет («Дозвілля родини», «Професії 
батьків», «Моя сім'я», «Спорт у родині»); конкурси, зустрічі 
поколінь, дискусійні клуби, відкриті уроки, проблемні мости тощо. 

Значної уваги заслуговує створення консультативних 
пунктів з питань виховання дітей та підлітків. Такі пункти 
доцільно організовувати при школах із залученням до роботи в 
них педагогічних кадрів вищої кваліфікації, шкільних психологів, 
працівників правоохоронних органів, соціальних педагогів, 
лікарів-дієтологів та інших спеціалістів, від яких батьки могли б 
отримати компетентні консультації з хвилюючих їх питань. 

Взаємодія сім'ї та школи: залучення батьків до життя школи, 
їх освіта; узгодженість у підході до дитини; кваліфікована 
допомога та підтримка в складних педагогічних та життєвих 
ситуаціях; інформованість батьків про шкільне життя, про 
освітній процес, про всі можливості, які сім'я може 
використовувати для освіти своєї дитини, справедливе 
розв'язання конфліктів – усе це найважливіша умова авторитету 
школи серед батьків. 
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Таким чином, стратегія взаємодії сім’ї та школи – велика 
педагогічна проблема, це система, що поєднує зусилля великої 
кількості людей: педагогічного колективу, батьків, соціальних 
партнерів школи, адміністративного апарату – для розв'язання 
великої кількості конкретних задач. 
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РОДИНА – ПРИРОДНИЙ ОСЕРЕДОК ВИХОВАННЯ 
НАЙГЛИБШИХ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ 

У статті подаються відомості про родину її роль у вихованні 
дитини, про важливість любові та дистанції у стосунках з дітьми. 

Родина, з позиції соціологів, являє собою малу соціальну 
групу, засновану на шлюбному союзі і кревному спорідненні, чле-
ни якої пов'язані спільністю побуту, взаємною допомогою, мо-
ральною відповідальністю. Цей найдавніший інститут людського 
суспільства пройшов складний шлях розвитку: від родиннопле-
менних форм гуртожитку, до сучасний форм сімейних відносин. 
Шлюб як стійкий союз між чоловіком і жінкою виник у родовому 
суспільстві. 

Основа шлюбних відносин породжує права й обов'язки. 
Закордонні соціологи розглядають родину як соціальний інститут 
лише в тому випадку, якщо вона характеризується трьома 
основними видами сімейних відносин: шлюбом, батьківством і 

                                                      
*
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спорідненням, при відсутності одного з показників використо-
вується поняття «сімейна група». 

Шлюб – явище історичне, він пройшов визначені стадії свого 
розвитку – від полігамії до одношлюбності. Урбанізація змінила 
уклад і ритм життя, що спричинило за собою зміну у сімейних 
відносинах. Міська родина, не обтяжена веденням великого гос-
подарства, орієнтована на самостійність і незалежність, перей-
шла в наступну фазу свого розвитку. На зміну патріархальній 
родині прийшла подружня. Слабка соціальна захищеність, мате-
ріальні труднощі, випробовувані родиною в даний час, привели 
до скорочення народжуваності в Україні і формуванню нового 
типу родини – бездітної. Родина – складна багатофункціональна 
система, вона виконує ряд взаємозалежних функцій. Функція 
родини – це спосіб прояву активності, життєдіяльності її членів. 
До функцій варто віднести: економічну, господарсько-побутову, 
рекреативну чи психологічну, репродуктивну, виховну. 

Соціолог А.Г.Харчев вважає репродуктивну функцію родини 
головною суспільною функцією, в основі якої лежить 
інстинктивне прагнення людини до продовження свого роду [2]. 
Але роль родини не зводиться до ролі «біологічної» фабрики. 
Виконуючи цю функцію, родина є відповідальною за фізичний, 
психічний і інтелектуальний розвиток дитини, вона виступає 
своєрідним регулятором народжуваності. В даний час 
демографи відзначають зниження народжуваності на Україні. 

Людина здобуває цінність для суспільства тільки тоді, коли 
вона стає особистістю, і становлення її вимагає цілеспрямова-
ного систематичного впливу. Саме родина з її постійним і 
природним характером впливу покликана формувати риси 
характеру, переконання, погляди, світогляд дитини. Тому 
виділення виховної функції родини як основної має суспільний 
сенс. Для кожної людини родина виконує емоційну і рекреативну 
функції, що захищають людину від стресових і екстремальних 
ситуацій. Затишок і тепло домашнього вогнища, реалізація 
потреби людини в довірливому й емоційному спілкуванні, 
співчуття, співпереживання, підтримка – усе це дозволяє людині 
бути більш стійким до умов сучасного неспокійного життя. 
Сутність і зміст економічної функції складається у веденні не 
тільки загального господарства, але й в економічній підтримці 
дітей та інших членів родини в період їхньої непрацездатності. 

У період соціально-економічних перетворень у суспільстві 
змінюються й функції родини. Провідною в історичному 
минулому була економічна функція родини, що підкоряє собі всі 
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інші: голава родини – чоловік – був організатором загальної 
праці, діти рано включалися в життя дорослих. Економічна 
функція цілком визначала виховну і репродуктивну функції. У 
даний час економічна функція родини не відмерла, але 
змінилася. Зміни відбуваються й у відносинах чоловіків і жінок у 
родині: їхні взаємини, а також відносини різних поколінь, ступенів 
споріднення, батьків і дітей різної статі і віку. Тепер важко 
виділити, хто кого «головніше» і в родині. Змінюється сам тип 
залежності в родині людей один від одного. 

Соціологи говорять про те, що чоловічі і жіночі ролі зараз 
тяжіють до симетрії, змінюється уява про те, як повинні пово-
дитися чоловік і дружина. Соціологи відзначають той факт, що 
родина особливо чуттєва до всякого роду реформаторських змін 
державного масштабу, наприклад, безробіття, ріст цін і т.д. Так, 
за даними Держкомстату на початок 1996 року 63% населення 
мали доходи нижче середнього рівня. У даний час ці цифри 
мають тенденцію до зростання. І.Ф.Дементьєва говорить про ви-
никнення нових нетипових проблем виховного характеру внаслі-
док різних матеріальних і психологічних труднощів, пережитих 
родиною [1]. Невпевнені в собі батьки перестають бути автори-
тетом і зразком для наслідування у своїх дітей. Авторитет матері 
міняється залежно від сфери її діяльності. Підлітки часом 
виконують непрестижну, некваліфіковану роботу, але вигідну в 
грошовому відношенні, і їхній заробіток може наближатися до 
заробітку батьків, чи навіть перевищувати його. Це один з фак-
торів, що сприяєть падінню авторитету батьків в очах підлітка. 
Подібна тенденція не тільки скорочує виховні можливості роди-
ни, але і приводить до зниження інтелектуального потенціалу 
суспільства. 

У гарних батьків виростають гарні діти. Часто чуючи це 
твердження нам важко пояснити, що ж це таке – гарні батьки. 
Майбутні батьки думають, що гарними можна стати, вивчивши 
спеціальну літературу чи опанувавши особливими методами 
виховання. Безсумнівно, педагогічні і психологічні знання 
необхідні, але тільки одних знань мало. 

Чи можна назвати гарними тих батьків, що ніколи не 
сумніваються, завжди впевнені у своїй правоті, завжди точно 
уявляють, що дитині потрібно і що їй можна, які у кожну мить 
часу знають, як правильно підійти, і можуть з абсолютною 
точністю передбачати не тільки поводження власних дітей у 
різних ситуаціях, але і їхнє подальше життя? 

Батьки складають перше суспільне середовище дитини, 
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грають суттєву роль у житті кожної людини. Не випадково, що до 
батьків, особливо до матері, ми думкою звертаємося у важку 
хвилину життя. 

Разом з тим почуття, що офарблюють відносини дитини і 
батьків, – це особливі почуття, відмінні від інших емоційних зв'яз-
ків. Специфіка почуттів, що виникають між дітьми і батьками, 
визначається головним чином тим, що турбота батьків необхідна 
для підтримки самого життя дитини. А нестаток у батьківській 
любові – дійсно життєво необхідна потреба маленької людської 
істоти. 

Перше й основне завдання батьків – є створення в дитини 
впевненості в тому, що її люблять і про неї піклуються. Ніколи, ні 
за яких умов у дитини не повинні виникати сумніви у батьківській 
любові. Найприродніший і найнеобхідніший з усіх обов'язків 
батьків – це ставлення до дитини в будь-якому віці з любов’ю й 
увагою. 

Психологами доведено, що у трагедії підліткового алкого-
лізму та підліткової наркоманії часто винні батьки, які не люблять 
своїх дітей. Головна вимога до сімейного виховання – це вимога 
любові. Але тут дуже важливо розуміти, що необхідно не тільки 
любити дитину і керуватися любов'ю у своїх повсякденних 
турботах про неї, необхідно, щоб дитина відчувала, була 
впевнений, що її люблять. 

Багато батьків вважають, що ні в якому разі не можна пока-
зувати дітям любов до них, думаючи що, коли дитина добре 
знає, що її люблять, це приводить до розпещеності, егоїзму. По-
трібно категорично відкинути це твердження. Усі ці несприятливі 
особистісні риси виникають саме при недоліку любові, коли 
створюється деякий емоційний дефіцит, коли дитина позбавлена 
міцного фундаменту незмінної батьківської прихильності. Все-
ляння дитині почуття, що його люблять і про нього піклуються, 
не залежить ні від часу, що приділяють дітям батьки, ні від того, 
виховується дитина вдома чи з раннього віку знаходиться в 
яслах і дитячому саду. Не пов'язано це і з забезпеченням мате-
ріальних умов, з кількістю вкладених у виховання матеріальних 
витрат. Більш того, не завжди видима дбайливість інших батьків, 
численні заняття, у які включається з їх ініціативи дитина, 
сприяють досягненню цієї самої головної виховної мети. 
Глибокий постійний психологічний контакт із дитиною – це 
універсальна вимога до виховання, яка однаковою мірою може 
бути рекомендована всім батькам, контакт необхідний у 
вихованні кожної дитини в будь-якому віці. Саме відчуття і 
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переживання контакту з батьками дають дітям можливість 
відчути й усвідомити батьківську любов, прихильність і турботу. 

Людське життя, як говорив психолог А.Н.Леонтьев, – це 
розділене існування, головною ознакою якого є потреба 
зближення з іншою людською істотою. Разом з тим зв'язок 
дитини з його батьками внутрішньо конфліктний. Якщо діти, 
підростаючи, усе більше бажають віддалення, батьки 
намагаються як можна довше їх втримати.  

Батьки хочуть захистити молодь перед життєвими 
небезпеками, поділитися своїм досвідом, застерегти, а молоді 
люди хочуть придбати власний досвід, навіть ціною втрат, 
хочуть самі пізнати світ. Цей внутрішній конфлікт здатний 
породжувати безліч проблем, причому проблеми незалежності 
починають виявлятися досить рано, фактично із самого 
народження дитини. Дійсно, обрана дистанція в спілкуванні з 
дитиною виявляється вже в тій чи іншій реакції матері на плач 
дитини. А перші самостійні кроки, а перше «Я – сам!», вихід у 
більш широкий світ, пов'язаний з початком відвідування дитячого 
садка? Буквально щодня в сімейному вихованні батьки повинні 
визначати межі дистанції. Разом з тим багато чого залежить і від 
особистості батьків, від стилю їхнього ставлення до дитини. 
Відомо, що родини дуже сильно розрізняються за тим чи іншим 
ступенем волі і самостійності, наданої дітям. В одних родинах 
першокласник ходить у магазин, відводить у дитячий садок 
молодшу сестричку, їздить на заняття через усе місто. В іншій 
родині підліток звітує у всіх, навіть дрібних, вчинках, його не 
відпускають у походи і поїздки з друзями, охороняючи його 
безпеку. Він підзвітний у виборі друзів, усі його дії піддаються 
найсуворішому контролю. Необхідно мати на увазі, що 
встановлювана дистанція пов'язана з більш загальними 
факторами, які визначають процес виховання, насамперед з 
мотиваційними структурами особистості батьків. Відомо, що 
поводження дорослої людини визначається досить великим і 
складним набором різноманітних збудників, що позначаються 
словом «мотив». В особистості людини всі мотиви 
вибудовуються у визначену, індивідуальну для кожного рухливу 
систему. Одні мотиви стають визначальними, найбільш 
значимими для людини, інші є незначними. Іншими словами, 
будь-яка людська діяльність може бути визначена через ті 
мотиви, що нею спонукають. Буває так, що діяльність 
збуджується декількома мотивами, іноді та сама діяльність 
викликається різними чи навіть протилежними за своїм 
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психологічним змістом, мотивами. Для правильної побудови 
виховання батькам необхідно час від часу визначати для самих 
себе ті мотиви, якими збуджується їхня власна виховна 
діяльність, визначати, що рухає їх виховними умовами. 

Дистанція, що переважає у взаєминах батьків з дитиною в 
родині, безпосередньо залежить від того, яке місце займає 
діяльність виховання у складній, неоднозначній, часом 
внутрішньо суперечливій системі різних мотивів поводження 
дорослої людини. Тому варто усвідомити, яке місце в 
батьківській власній мотиваційній системі посідає діяльність з 
виховання майбутньої дитини. 

Література: 

1. Педагогіка / Під ред. А.М.Алексюка. – К.: Вища школа, 1985. 

2. Монаков Н.І. Вивчення ефективності виховання: Теорія та методика. 
– К., 1981. 

Заїка Л.М.
*
 

ВПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

ХЕРСОНЩИНИ 

Стаття розкриває систему роботи методичного кабінету при 
управлінні освіти м. Херсона із загальноосвітніми закладами з впро-
вадження науково-методичної програми області у виховному процесі. 

Популярність моніторингу як засобу дослідження та 
оцінювання будь-якого об’єкта чи системи зростає в усьому світі 
з року в рік.  

Надзвичайно актуальною для сьогодення є порада 
К.Д.Ушинського про те, що якщо педагогіка хоче виховувати 
людину у всіх її відношеннях, то вона повинна передусім її теж 
пізнати у всіх її відношеннях [1]. 

Поняття «моніторинг» означає постійне спостереження з 
метою виявлення відповідності бажаному результату [4]. 

Освітній моніторинг – форма організації, збір обробки 
інформації про діяльність педагогічної системи, що забезпечує 
безперервне відстеження за її станом та прогнозування розвитку 
педагогічної системи [2]. 

Структурою моніторингу передбачено: 
- державний освітній моніторинг; 
- регіональний; 

                                                      
*
 © Заїка Л.М. 



 
ООССВВІІТТАА  ВВППРРООДДООВВЖЖ  ЖЖИИТТТТЯЯ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
93 

- локальний. 
Алгоритм освітнього моніторингу включає: 
- чітко визначені об’єкти управління; 
- задані параметри розвитку об’єктf; 
- критерії оцінки цих параметрів; 
- технології проведення поточного контролю; 
- інформаційну базу складових процесу та кінцевих 

результатів [3]. 
Основою моніторингових досліджень у вихованні є точні 

масові педагогічні вимірювання, пов’язані з об’єктивним 
оцінюванням досягнутого учнями рівня вихованості та 
встановленням його відповідності державним стандартам [3]. 

Методичний кабінет при управлінні освіти разом з 
педагогічними колективами міста Херсона працював над 
науково-методичною проблемою «Освітній моніторинг як 
технологія рефлексивної діяльності учнів і педагогів» упродовж 
5-ти років. Робота проводилася у 5 етапів: 

1-й етап: Рефлексивна діяльність вчителя і учнів на основі 
моніторингових досліджень. 

2-й етап: Моніторинг розвитку та саморозвитку вчителів та 
учнів, як умова їх особистісного та професійного розвитку. 

3-й етап: Психолого-педагогічне проектування адаптивної 
педагогічної системи. 

4-й етап: Реалізація ресурсного підходу в освітньому 
процесі як фактор самореалізації учня та вчителя. 

5-й етап: Адаптація і корекція моделі рефлексивної 
діяльності вчителя і учня на основі моніторингу. 

Щоб моніторинг став реальним фактором управління, його 
треба організувати, чим і займався методичний кабінет упродовж 
5-ти років. Організація передбачала розробку системи організа-
ційно-педагогічних заходів з різними категоріями учасників ви-
ховного процесу, створення структури впровадження моніто-
рингу. 

Зміст діяльності методичного кабінету з реалізації науково-
методичної проблеми області та міста було спрямовано на 
розробку методичного забезпечення, яке включало: 

– ознайомлення із сучасною теорією щодо впровадження 
моніторингу; 

– визначення напрямків моніторингу; 
– опрацювання сучасної нормативної, наукової літератури з 

метою оцінки ефективності роботи організаторів виховного 
процесу і визначення на цій підставі показників ефективності; 
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– вибір, розробку та адаптацію діагностичних методик для 
визначення реального стану об’єктів, що обстежуються; 

– створення технології обробки результатів моніторингу 
тощо. 

Тобто методичний кабінет надавав консультації з питань, 
пов’язаних зі збиранням, зберіганням, пошуком, аналізом 
відповідних даних щодо різних сфер виховання. 

Підсумки діяльності за 5 років були розглянуті на навчально-
методичній раді. Напередодні її проведення серед заступників 
директорів, класних керівників, педагогів – організаторів міста 
проведено анкетування з наступних питань: 

– Чи, відомо Вам, що означає моніторинг? 
– Звідки Ви вперше отримали інформацію щодо поняття 

моніторингу?  
– Чи впроваджуєте ви моніторинг у виховній діяльності? 
– Якщо впроваджуєте, то чиї розробки використовуєте? 
– Чи допомагають моніторингові дослідження у Вашій 

діяльності? 
Аналіз результатів анкетування засвідчив, що 97% опитаних 

дали позитивні відповіді. 
З метою роботи над проблемою методичним кабінетом 

упродовж 5-ти років проведено заходи: 
2003-2004 н.р. – (1-й етап: Рефлексивна діяльність вчителя і 

учнів на основі моніторингових досліджень) – чотири засідання 
творчої групи, до якої входили досвідчені заступники директорів 
з виховної роботи, на яких розроблені методичні рекомендації 
щодо здійснення рефлексивного та внутрішнього самоаналізу ді-
яльності педагогів у справі виховання майбутнього громадянина, 
семінар з вивчення перспективного педагогічного досвіду роботи 
навчально-виховного комплексу ғ56 з даного питання. 

2004-2005 н.р. – (2-й етап: Моніторинг розвитку та 
саморозвитку вчителів та учнів, як умова їх особистісного та 
професійного розвитку) – три засідання творчої групи, тематична 
консультація, засідання міської «Школи класного керівника» 
присвячені моніторинговим дослідженням у виховному процесі, 
участь у засіданні міжкафедрального семінару Херсонського 
державного університету. 

2005-2006 н.р. – (3-й етап: Психолого-педагогічне проектува-
ння адаптивної педагогічної системи) – шість заходів з різними 
категоріями учасників виховного процесу, на яких надавалися 
методичні рекомендації та проводилися практичні заняття з 
питання створення проектів з різноманітних напрямків виховної 
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роботи. 
2006-2007 н.р. – (4-й етап: Реалізація ресурсного підходу в 

освітньому процесі як фактор самореалізації учня та вчителя) – 
методичне об’єднання класних керівників, семінар та три 
засідання творчої групи з питання реалізації ресурсного підходу 
в освітньому середовищі.  

2007-2008 н.р. – (5-й етап: Адаптація і корекція моделі 
рефлексивної діяльності вчителя і учня на основі моніторингу) – 
чотири заходи із систематизації та узагальнення моніторингу 
діяльності вчителів та учнів з різноманітних напрямків виховної 
роботи. 

Отже, система методичної діяльності щодо реалізації зав-
дань науково-методичної проблеми міста здійснювалася згідно із 
структурою, яка включає засідання, методичне об’єднання шкіл 
молодого заступника, класного керівника, педагогів-організато-
рів, роботу творчої групи, засідання яких здійснювалися у вигляді 
різноманітних форм і методів діяльності, а саме: 

– вивчення перспективного педагогічного досвіду; 
– семінари; 
– взаємонавчання; 
– конкурси; 
– співпраця з науковцями; 
– видання методичних посібників з даного питання (за 

підсумками роботи). 
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відбулися позитивні зміни: 
– усі школи, без винятку, запроваджують моніторинг; 
– зросла кількість учасників професійного конкурсу 

«Класний керівник року»; 
– підвищився рівень проведення міських заходів; 
– аналіз виховної роботи включає моніторингові 

дослідження; 
– активізувалася участь у міських конкурсах навчальних 

закладів; 
– у ЗОШ міста впроваджується моніторинг діяльності 

класних керівників та моніторинг діяльності учнів. 
Про аналіз діяльності над науково-методичною проблемою 

засвідчили звіти педагогічних колективів до методичного 
кабінету, які здійснено відповідно до критеріїв: 

- тема моніторингу, який впроваджував педагогічний 
колектив; 

- мета досліджень; 
- учасники моніторингу, їх кількість; 
- вид заходу, тема де впроваджувалися розроблені 

рекомендації згідно з висновками, отриманими під час 
моніторингових досліджень; 

- корекція виховного процесу на основі розробленого 
плану дій та вплив моніторингових досліджень на рівень 
виховного процесу закладу. 

Наприклад:  
Тема: Моніторинг громадської активності учнів. 
Мета: Формування в учнів рис громадянина України, 

розвиток соціальної активності школярів та їх творчої ініціативи, 
прагнення до росту та самореалізації учнівської молоді. 

Учасники: учні. 
Вид заходу, тема, де впроваджувалися дослідження: 
1. Шкільні учнівські збори «Підбиття підсумків роботи за 

перше півріччя». 
2. Нарада вчителів «Аналіз діяльності учнівських колективів 

за перше півріччя». 
3. Загальні батьківські збори «Стан громадянського 

виховання в закладі». 
4. Години спілкування з учнями з громадянського виховання. 
Представники творчої групи опрацьовували надані звіти 

відповідно до алгоритму: 
- відповідність обраних моніторингових досліджень 

вимогам виховного процесу, ефективність теми на сучасному 
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етапі; 
- системність методичної діяльності закладу упродовж 

5 років; 
- кількість учасників, які задіяні у моніторингу та кількість 

різних видів моніторингових досліджень; 
- шляхи реалізації науково-методичної проблеми у 

закладі, відповідність тем моніторингу проведеним заходам.  
Надані матеріали свідчать, що на високому рівні працювали 

загальноосвітні заклади міста ғ12, 13, 18,21,24, 32, 38. 46, 52, 
55. 56, гімназія ғ20.  

Отже проведення моніторингових досліджень та їх 
впровадження у виховному процесі вимагає певного часу та 
інтелектуальних зусиль, але результати роботи переконують в її 
ефективності. 
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*
  

ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
ПЕРЕДДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ 
БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

У статті розкривається роль створення безпечного 
розвивального середовища як однієї з основних умов повноцінного 
розвитку дітей раннього віку. 

На сьогодні головною метою дошкільної освіти є створення 
сприятливих умов для особистісного становлення дітей, забез-
печення їх збалансованого розвитку, формування життєвої ком-
петентності дошкільнят, розвитку ціннісного ставлення до світу 
природи, культури, людей, самих себе. Така глобальна мета 
висуває певні вимоги до забезпечення належної гарантованої 
якості дошкільної освіти. Найвагоміша з них – модернізація зміс-
ту, оновлення його відповідно до вимог часу із збереженням при 
цьому позитивного досвіду та забезпечення його новими прогре-

                                                      
*
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сивними ідеями. В основу освітньої політики покладено пріори-
тетність виховання дітей дошкільного віку як фундаменту цілісної 
системи неперервності освіти. Від якості цього фундаменту, за-
кладеного в перші роки життя, залежатиме динаміка особистіс-
ного зростання дитини, її життєві установки та світосприймання в 
майбутньому, а відтак рівень сукупного інтелекту нації. 

Аналіз ситуації в Україні щодо інтегрованого підходу до 
розвитку дітей раннього віку, проведений Державним інститутом 
проблем сім’ї та молоді у 2003 р., результати опитування батьків 
та фахівців із догляду за дітьми свідчать про недостатній у них 
рівень знань та практичних дій щодо догляду та розвитку дітей 
раннього віку, потребу в отриманні кваліфікованої допомоги [1]. 
З кожним роком дедалі більше батьків віддають своїх дітей до 
груп раннього віку, це вимагає від педагогів удосконалювати 
освітньо-виховну систему роботи саме з дітьми переддошкіль-
ного віку (до 3-х років).  

У загальному розвитку дитини ранній вік відіграє важливу 
роль. Саме в ранньому дитинстві закладаються основи здоров’я 
та інтелекту малюка. Унікальність цього етапу полягає також у 
стрімкості фізичного та психічного розвитку дитини, що потребує 
особливої уваги з боку і батьків, і лікарів, і педагогів.  

Сучасні наукові твердження про важливість перших років 
життя дитини, залежність розвитку дитини від соціальних умов та 
навколишнього середовища обумовлюють необхідність розв'яза-
ння проблем організації життя і виховання дітей раннього віку, 
пошуку сучасних підходів до розвитку дитини. Однією з них є 
створення безпечного, стабільного та розвивального середови-
ща, яке б слугувало повноцінному розвитку дітей раннього віку. 

Важливою складовою створення такого середовища є 
використання іграшок. Саме цим зумовлено розроблення та 
ухвалення методичних рекомендацій «Підбір і використання 
іграшок для дітей дошкільного віку» (лист Міністерства освіти і 
науки України від 18 липня 2008 р. ғ 1/9-470). 

Нові методичні рекомендації розроблено з огляду на основні 
вимоги до облаштування предметного середовища, які визначає 
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», а 
саме: різноманітність, варіативність, доступність для ознайомле-
ння та використання іграшок, предметів, фізкультурного облад-
нання тощо. Організація предметного середовища в дошкільно-
му навчальному закладі має відповідати завданням фізичного і 
психічного благополуччя дошкільника [2]. Отже вихователю, 
необхідно враховувати вікові особливості дітей, те, які види 
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іграшок і в яких іграх використовуються, як ці іграшки впливають 
на розвиток дитини тощо.  

Середовище, яке оточує дитину, має вселяти їй довіру, 
почуття приналежності до своєї групи, давати відчуття незалеж-
ності та безпеки, а також почуття того, що у неї є право на 
власне «особисте життя» – вона може побути одна, у неї є своє 
місце та речі. Середовище має сприяти тому, щоб дитина прояв-
ляла власну ініціативу, намагалася робити щось нове, воно має 
розвивати в дитини адекватну самооцінку, відчуття успіху. 

Дорослий повинен зробити таке оточення різноманітним і 
разом з тим безпечним, щоб надати реальну можливість для 
вільного вибору і прояву ініціативи, щоб розвивати і виховувати 
дитину.  

Цікавими з цієї проблеми є знахідки практичного досвіду. Під 
час планування й організації простору для дітей раннього віку в 
групах дитячого садка мають бути різноманітні цікаві іграшки і 
матеріали, які підходять для дітей, і розмістити їх так, щоб діти 
змогли будь-яку з них вибрати і взяти до рук. Предмети й іграшки 
повинні бути такими, щоб дитина могла їх не лише бачити й 
торкатися, але й послухати, понюхати. Це сприятиме розвиткові 
їх відчуттів. Іграшки мають легко митися. Важливо мати кілька 
однакових іграшок і предметів, щоб дітям не потрібно було на 
них чекати. Адже в ранньому віці вони ще не засвоїли поняття 
«поділитися», а найулюбленіша в групі іграшка лише одна. 
Полиці з іграшками мають перебувати на рівні очей дитини, щоб 
вони змогли самостійно дотягтися до них. Важливо, щоб, стоячи 
посередині групи, дитина могла охопити поглядом велику 
кількість можливостей, наданих їй. 

Коли є багато іграшок і вихователь пропонує дитині виби-
рати, вона робить свої перші кроки до самостійності. Цікаві, бар-
висті предмети, що оточують дітей, «запрошують» їх все дослі-
джувати, вивчати, у все погратися. Правильно організований 
простір дає поштовх до розвитку і заохочує до набуття знань. 

Предметами, які можуть допомогти у розвитку навичок спіл-
кування з дорослими та один з одним, стають книжки з товстими 
сторінками, з тканини чи картону; книжки, які складаються; 
книжки з повторами, з римуваннями, з передбачуваним кінцем, із 
зрозумілими і простими малюнками; контейнери, альбоми, 
плакати з фотографіями (членів родин, знайомих предметів, 
дітей у діяльності); іграшки для складання стислих розповідей; 
настільні театри знайомих казок; різні предметні малюнки; 
ярлички на полицях з іграшками. 
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Допомогти дітям навчитися використовувати свої органи 
чуття можуть рухливі іграшки; предмети для навішування на 
стіну (різної фактури, до яких дітям приємно було б доторка-
тися); звучні іграшки; стіл для ігор з піском і водою; іграшки для 
штовхання чи тягання на мотузці; м’які м’ячі; пластмасові 
контейнери, чашки, миски, пляшки, глечики; предмети різної 
форми, кольору, розміру; мішечки, баночки з крупою, бобами, 
піском, камінцями; іграшки, які миються, м'які іграшки, маленькі 
предмети, фігурки звірів; сенсорні килимки, столики, сенсорні 
черепахи, сенсорна карусель; набір предметів для сортування за 
формою; іграшки, які «розгортаються»; велике намисто; чашки, 
що вставляються одна в одну, мотрійки; ємності різного розміру; 
різні контейнери і предмети, в які можна класти чи виймати з них; 
мозаїка з великими отворами і великими, яскравими деталями; 
картонні коробки з кришками; вкладиші, шнурівки, різні застібки. 

Щоб розвинути навички загальної моторики доцільно 
використовувати такі матеріали: м'які м'ячі різного розміру; 
великі картонні коробки (з-під фруктів, телевізора, побутової 
техніки), в які діти могли б залазити; м'які подушки, по яких діти 
могли б лазити; іграшки на коліщатках, на яких діти можуть 
кататися, відштовхуючись ногами від підлоги; гірка, по якій діти 
могли б лазити і скачуватися з неї; тунель (з коробок або 
придбаний у магазині); іграшки, які діти могли б штовхати 
поперед собою при ходьбі; м'ячі, обручі, ворітця, ребристі дошки, 
обручі, м'яка колода; гойдалка (підвісна). 

Для найрізноманітніших занять з мистецтва можна 
використовувати великі нетоксичні фломастери і рулони паперу; 
іграшкове тісто; фарба і папір для малювання пальцями, 
неглибокі піддони, пензлі різного розміру; робочі халати чи старі 
чоловічі сорочки; газети, щоб накрити підлогу; готові форми для 
аплікації; трафарети, губки; різноманітний залишковий матеріал. 

Щоб допомогти дітям пізнавати довкілля, можна 
використати гру, в якій розігруються сценки з повсякденного 
життя, атрибутами послугують різноманітні ляльки; лялькові 
меблі, посуд; іграшкові телефони; одяг і предмети для вбирання 
(спідниці, капелюхи, старі туфлі, намисто, сумки, шматки 
тканини); іграшки для ігор «у магазин», «у лікарню»; коробки з 
предметами-замісниками. 

У вивченні кольору, форми, розміру предметів, їх стійкості 
допоможуть великі м'які кубики (модулі); великі будівельні блоки; 
дрібний конструктор «Лего»; порожні кубики; дерев'яні спили; 
маленькі машинки, фігурки звірів, людей. 
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Створювати розвивальний простір можна і без значних 
фінансових витрат, наприклад: 

Рамка для різної дрібноти. Беремо шматок сітки-рабиці 
(розміром 1x1 м), закріплюємо його на дерев'яну раму так, щоб 
кінці сітки опинилися всередині рами і були безпечними в 
користуванні. Отвори сітки можуть служити для проштовхування 
дрібних предметів, прив'язування, протягнення, переплетення 
стрічечок, шнурків, просмикування фантиків. 

Панель для приклеювання. Беремо лист оргскла 
(розміром 1x1 м), довільно прикріплюємо до нього шматочки 
(відходи) клейкої стрічки, яка використовується під час настилу 
лінолеуму. Оскільки вона подвійна – липкий шар з обох боків, то 
до неї можна прикріплювати все, що потрапить до рук, – 
фантики, шматочки паперу, ганчірочки, нитки, маленькі 
пластмасові предмети. Найголовніше те, що потім це все можна 
й відліпити, а липкі властивості стрічки не втрачаються від 
багаторазового використання. 

Центр світла. Неподалік від вікна на столі розкладаємо і 
розвішуємо все, що дає відблиски, світло, переливається й 
іскриться. Це може бути дзеркало, новорічна гірлянда, СD-диски, 
шматочки фольги, міцно скачані в кульки блискучі фантики тощо. 

Різнокольорові флакони різної величини і конфігурації, 
нещільно наповнені водою (так, щоб вона булькала, 
переливалася при струшуванні). 

Щітки (для одягу, взуттєві, господарські) різної міри густоти 
та м'якості (твердості). Закріплюємо їх у вигляді «панелі». Можна 
підсилити їхню привабливість, якщо додати до них інші предме-
ти, наприклад, дзвіночки на стрічці, вимикачі, кульку в сітці. 

Губки (для посуду, купання) різноманітних кольорів і форм. 
Можна заповнити ними кошик чи коробку і залишити для 
вільного користування. 

Мішечки з тканини із наповнювачами. Наповнювачем 
можуть бути ґудзики, квасоля і горох, жолуді. Цінність не в тому, 
щоб надати мішечку ваги чи пружності, а в тому, щоб 
наповнювач вільно переміщався, щоб його можна було 
обмацувати, перебирати, стискати. 

Велика коробка з різнокольоровими фантиками. Ці фанти-
ки призначені не лише для розглядання і аж ніяк не для виробів. 
Вони потрібні, щоб можна було влаштувати «феєрверк», шукати 
в них дрібні предмети (наприклад, «мишку»), залізти в них і 
самому стати «мишкою». 

Таці з борошном чи манною крупою. На них малюємо 
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пальчиками, робимо доріжки, сліди, а іноді й «борошняні хмари». 
Панель з укріпленими пластиковими пляшками. Беремо ли-

ше верхню частину пляшок, закріплюємо її на панелі. Пляшки 
потрібні, щоб загвинчувати кришки, проштовхувати дрібні 
предмети. 

Коробочки від «кіндер-сюрпризів» з горошинкою чи 
маленьким камінчиком усередині. 

Великі коробки, правильніше сказати, короби для того, щоб 
залізати всередину, ховатися, складати предмети. 

Газети, на яких можна малювати, писати, рвати їх. 
Рулони туалетного паперу, котушки або упаковки з-під 

зубної пасти, нанизані змійкою на мотузку. 
Пісок і вода. Ємності з піском і водою (в достатньому обсязі 

для гри) можна встановити безпосередньо на підлозі або на 
низькому столі. Доповнити іграшками та дрібними предметами 
для обігрування. 

При використанні в роботі цих матеріалів передбачаються 
такі результати: знання, які дитина отримає, чи уміння, яке вона 
засвоїть; тренування загальної здатності вчитися, тобто вчити 
себе самого; емоційний слід від заняття: задоволення чи 
розчарування, впевненість чи невпевненість у своїх силах; слід у 
ваших стосунках із дитиною, якщо ви брали участь в її роботі. 

Якщо дитина споруджує гірку з кульок, проштовхує в 
маленький отвір предмети, але при цьому захоплена і 
зосереджена, варто не критикувати, не виправляти її. А доречно 
виявляти щиру зацікавленість до її справи, що підсилить взаємну 
повагу, потяг і прийняття один одного. 

Під час планування й організації простору для дітей 
раннього віку в групі дитячого садка слід пам'ятати: якщо 
приміщення групи цілком привабливе і життєрадісне, якщо там 
порядок і є багато цікавих предметів, то діти часто роблять такий 
висновок: я почуваюся тут як удома, це місце належить і мені 
теж. Тут можна відчувати себе в безпеці, можна сміливо вчитися 
досліджувати світ [3]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що створення розви-
вального середовища в дошкільному навчальному закладі є про-
відним засобом реалізації завдань сучасного етапу реформуван-
ня дошкільної освіти. І тільки правильно організоване розви-
вальне середовище сприятиме соціалізації дитини та впливати-
ме на всі аспекти її розвитку.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 
В ШКОЛЬНЫХ ПРАЗДНИКАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

У статті розкривається виховний потенціал застосування 
елементів театралізації у навчально-виховному процесі. 

Эффективность воспитательной работы в школе всегда 
будет одной из важнейших проблем, стоящих перед 
педагогическим коллективом. Современные дети знают гораздо 
больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, они быстрее 
решают логические задачи, но значительно реже удивляются и 
восхищаются, возмущаются и сопереживают, все чаще они 
проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а 
игры однообразны. Существует и другая важная проблема, 
волнующая педагогов и психологов: у детей часто возникают 
страхи, срывы, заторможенность, а у других – наоборот, 
развязность и суетливость. У современных детей недостаточно 
развиты память и внимание, помочь решить эти проблемы 
может театрализованная деятельность, так как «самый короткий 
путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие 
зажатости, обучения чувствованию и художественному 
воображению – это путь через игру, фантазирование, 
сочинительство» [6, с.3]. Именно драматизация, «основанная на 
действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, 
действенно и непосредственно связывает художественное 
творчество с личными переживаниями» [7, с.15]. 

Театр – в переводе с греческого – «зрелище». Язык 
театрального искусства – образность, именно зрелищности, 
образности не хватает нашим школьным мероприятиям. В них 
часто присутствуют скука и заштампованность. Как сделать, 
чтобы каждый праздник, конкурс, любое серьезное мероприятие 
не прошли мимо ребенка, чтобы они ярко и эмоционально 
воздействовали на него, заставляли мыслить, сравнивать, 

                                                      
*
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сопоставлять, самостоятельно делать правильные выводы? 
Собственный опыт убеждает в том, что использование 

элементов театрализации с успехом помогает достичь этих 
целей. «Искусство театра является уникальным педагогическим 
инструментом, способствующим развитию интеллектуальных и 
творческих сил. Этим искусством широко пользовались в школах 
прошлых веков» [2, с.8]. С древних времен различные формы 
театрального действия служили самым наглядным эмоциональ-
ным способом передачи знаний в чесловеческом обществе. 
Позднее театр как вид искусства стал не только средством 
познания жизни, но и школой нравственного и эстетического 
воспитания подрастающего поколения. Сочетая возможности 
нескольких видов искусств – музыки, живописи, танца, 
литературы и актерской игры, театр обладает огромной силой 
воздействия на эмоциональный мир ребенка. Занятия 
сценическим искусством не только вводят наших учеников в мир 
прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят соучастие, 
сострадание, развивают способность поставить себя на место 
других, радоваться и тревожиться вместе с ними, помогают 
формироваться характеру наших учеников, ведь, как говорил 
К. Станиславский, – «театр, если он не рождает характер 
человека, – не нужен» [4, с.61]. 

Далеко не в каждой школе есть свой театр, но в каждой 
школе есть педагоги, увлеченные театром. Они могут с успехом 
применять в воспитательной работе приемы театрализации, 
которые сделают воспитательное мероприятие ярким, ориги-
нальным, помогут глубже освоить программный материал и 
произведут сильное эмоциональное впечатление на детей. 
Действенность, зрелищность воспитательных мероприятий, в 
которых используются средства театральной выразительности, 
делают фактический материал более доходчивым, а сочетание 
слуховых образов со зрительными более выразительным и 
разнообразным, кроме того, это приучает детей к языку 
театрального искусства и чтения. Не привычное сочетание 
доклада, сообщения (одного или нескольких) с концертом, а 
объединение отдельных общих по теме театрализованных 
отрывков повышает общую культуру и делает мероприятие 
намного интереснее. 

Главная особенность, «изюминка» подобных мероприятий 
заключается в том, что отдельные фрагменты в них связаны при 
помощи ассоциаций. Действие должно развиваться достаточно 
стремительно, это достигается за счет неожиданной смены 
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ритма, использования музыки, технических средств 
выразительности (свет, шумы, хроника и т. п.), лаконичных 
деталей оформления, различного голосового звучания 
отдельных исполнительских эпизодов. Не столь важно внешнее 
оформление, отдельные яркие, характерные детали могут 
подчеркивать эпоху, помогают доносить идейный замысел, 
создают атмосферу действия и зрительского восприятия. 
Участвовать в подобных мероприятиях может целый коллектив 
учащихся, что достаточно важно в воспитательной работе. 

Элементы театрализации могут использоваться для 
раскрытия любой темы воспитательного мероприятия. Не будет 
открытием, если сказать, что такие праздники как Первый и 
Последний звонок много теряют, если в них не присутствуют 
элементы театрализации. Первый звонок – это праздник 
первоклассников, на котором обязательно должны быть 
сказочные персонажи – школьный домовенок Нафаня, 
Отличные Отметки, тетка Лень, Алиса и Базилио и т. д., они 
играют с ребятами, задают им смешные загадки, решают 
веселые задачки. На Последнем звонке к выпускникам могут 
обратиться Школьные Звоночки, которые сопровождали их всю 
школьную жизнь. 

Игра «Интеллектуальное казино» для 5-6 классов станет 
гораздо выразительнее, если ее проведет не просто ведущий, а 
хозяйка казино – Эрудиция, конкурс старшеклассников «Осенний 
бал» – король Артур и королева Гвиневера. Этот прием 
использования театральных персонажей в роли ведущих 
достаточно прост для исполнителей и, в то же время, он, 
несомненно, делает мероприятие более зрелищным, а, значит, 
более интересным. 

Средства театральной выразительности помогают вести 
разговор на самые серьезные темы. Работая с девятиклассни-
ками над тематической конференцией, посвященной проблеме 
СПИДа, мы поняли, что, если ребята просто подготовят сооб-
щения по теме, которую получил каждый класс, это будет скучно 
и вряд ли запомнится нашим зрителям. Мы решили, что почти 
все темы можно инсценировать. Конечно, это заняло больше 
времени на подготовку, но результат стоил того! Положение с 
этим заболеванием в Херсоне и области мы представили в виде 
интервью, которое дает Главный санитарный врач области 
корреспонденту молодежной газеты; тему «Как жить рядом с 
вич-инфецированными» мы представили как рассказ двух 
девочек, которые узнали, что их подруга вич-инфецирована; 
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даже механизм проникновения вируса СПИДа в кровь мы 
сумели инсценировать: ребята на сцене, взявшись за руки, 
изобразили молекулу крови, а один из участников, одетый во 
все черное, играл вирус СПИДа, разрушающего эту молекулу. 

Ребята с удовольствием принимают участие в подобных 
мероприятих, которые дают возможность выйти на сцену не 
только известным в школе актерам, но и всем желающим, – это 
одно из важных качеств театрализованных мероприятий. 

Элементы театрализации можно с успехом использовать 
для того, чтобы сразу заинтересовать зрителей темой меропри-
ятия. Так диспут «Курить или не курить» мы начали с инсцени-
ровки главы «Первые трубки» из романа М. Твена «Приключе-
ния Тома Сойера», смешная, но очень реалистическая сценка 
настроила всех к обсуждению темы, столь важной для семи-
классников.  

Эмоциональное впечатление, которого можно достигнуть с 
помощью элементов театрализации, трудно переоценить. Во 
время тематического вечера, посвященного трагедии украинско-
го народа 32-33 годов, ни страшные цифры, ни кадры хроники не 
произвели на ребят большего впечатления, чем небольшая 
сценка, изображающая, как в хату к матери и ее голодным детям 
врываются бойцы продотряда и отбирают последний припрятан-
ный ею узелочек с зерном. Конечно, к этой инсценировке надо 
было подвести, создать соответственную атмосферу в зале, и 
здесь встает вопрос о драматургии подобных мероприятий. 
«Конфликт в них выстраивается с помощью ассоциативных 
связей отдельных фрагментов, которые объединяет единая 
мысль» [5, с.21]. 

Если соблюдены эти правила – эмоциональное впечатле-
ние таких мероприятий достигает очень высокого уровня. Когда 
на нашей школьной сцене шел тематический спектакль «Минута 
памяти», посвященный событиям в Чернобыле, сцена эвакуации 
жителей одной из деревень, благодаря своей эмоциональной 
выразительности, приблизила трагедию тех дней к нашему 
зрителю: герой этой сцены – мальчик – прощается навсегда со 
своим любимым другом, маленьким щенком, оставляя его в 
зараженной деревне. Ребята в зале, сопереживая герою, 
плакали вместе с ним. 

Тема Великой отечественной войны никогда не сможет 
исчерпать себя. Приемы театрализации в сочетании с языком 
фактов, цифр, статистики помогают нашим участникам и 
зрителям прикоснуться сердцем к этой святой теме. К 
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сожалению, наши ученики часто не знают, что в той войне 
воевали не только взрослые, но и дети. Тематическая 
конференция для учащихся 8 классов «Дети – герои войны» 
помогла им узнать о подвигах их сверстников в годы Великой 
отечественной войны. Особый интерес вызвал рассказ о 
мальчишках с Карантинного острова, который мы инсцениро-
вали, используя поэму херсонской поэтессы Алевтины Дрозд 
«Мальчишки с Карантинного». Ведущие этой конференции были 
одеты в солдатскую форму, звучали песни военных лет, из 
которых особое эмоциональное впечатление произвела песня 
«Вставай, страна огромная». 

Использование в инсценированных мероприятиях музыки 
требует осторожности, так как музыка сама по себе несет 
большую эмоциональную нагрузку, и здесь очень важно 
сохранить чувство меры. 

Элементы театрализации просто необходимо использовать 
в веселых школьных праздниках. Новый год – один из таких 
праздников. Сколько здесь возможностей для творчества! Как 
правило, в проведении этого праздника хотят участвовать 
многие, и для того, чтобы дать возможность выйти на сцену 
всем желающим, можно сделать коллективный спектакль, 
например, всех 9 классов. От настоящего театрального 
спектакля его будет отличать большое количество исполнителей 
и сочетание небольших инсценировок, объединенных одной 
темой. У нас это была тема пропажи Снегурочки, которую ищет 
Дед Мороз, попадая при этом в различные сказочные ситуации. 
Каждый класс получил задание инсценировать эти ситуации: 
Дед Мороз в окружении сказочных подданных обнаружил 
пропажу Снегурочки, Дед Мороз ищет Снегурочку у Снежной 
Королевы, у пиратов, у разбойников, у нечистой силы и т. д., а 
находит ее на этом школьном вечере. Каждый класс имел воз-
можность творчески подойти к инсценированию своей ситуации 
– использовать танцы, песни, придумать костюмы и декорации. 
Такой спектакль получается веселым, ярким, а главное, он – 
результат совместного творчества детей и педагогов. 

Веселый новогодний КВН для 6 классов прошел в виде 
соревнования команд, в которых были одинаковые герои: 
Снеговики, Снежинки, пираты, разбойники, елки, зайцы, а 
возглавляли команды классные руководители в образе Бабы 
Яги. Каждый класс фантазировал с образами своих героев, а 
классные руководители – с образом Бабы Яги. Веселые 
соревнования между сказочными героями каждой команды 
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вызвали бурю эмоций в зрительном зале, но особый успех имел 
веселый танец классных руководителей. 

Для того чтобы элементы театрализации стали привычным 
способом достижения эффективности воспитательных 
мероприятий, в школе можно вести факультатив «Основы 
театрального искусства». В книге «Методика и организация 
театрализованной деятельности дошкольников и младших 
школьников» (автор Э.Г. Чурилова, Москва, 2001), разработана 
программа «Арт-фантазия», содержащая очень много 
интересного и полезного для начальной школы, а факультатив 
«Основы театрального искусства» можно проводить с учениками 
средней и старшей школы. В примерный учебный план 
факультатива могут входить следующие темы: «Театр древних», 
«История русского театра», «Украинский театр, его прошлое и 
настоящее», «Выдающиеся украинские актеры и режиссеры», 
«Основы театральной культуры», «Основы сценической речи», 
«Основы сценического движения», «Этюды», «Выразительное 
чтение», «Монолог и диалог», «Работа над ролью», 
«Театральные декорации», «Театральные костюмы», «Музыка в 
инсценированных мероприятиях» и т. д.  

Программа подобного факультатива может разрабатывать-
ся индивидуально, в зависимости от возраста, компетентности и 
возможностей детей, посещающих факультативное занятие. 
Очень важно создать на этих занятиях атмосферу творческого 
сотрудничества, научить ребят вечным театральным истинам: 
любите театр в себе, а не себя в театре, нет маленьких ролей – 
есть маленькие актеры. У ребят надо воспитывать умение 
радоваться чужим успехам, ведь «…спектакль – это всегда и 
личный успех исполнителей, поэтому он требует высоко 
развитого чувства коллективизма» [7, с.68]. 

Если в школе будут проводиться подобные факультативные 
занятия, создание школьного театра вполне может стать 
реальностью, а театр в школе очень нужен, так как он помогает 
решать многие вопросы нравственного и эстетического 
воспитания детей. Такой факультатив надо поручить вести 
педагогу творческому, обладающему хорошим эстетическим 
вкусом (что очень важно!), увлеченному театром, не устающему 
совершенствоваться вместе с детьми. 

И еще одно очень важно: такие факультативные занятия 
могут посещать, а потом и участвовать в инсценированных 
мероприятиях дети группы риска. Этот факультатив дает шанс 
самоутвердиться, реализовать свои творческие возможности 
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тем, кто не может раскрыться в учебе. Ребята, посещающие 
факультатив, обязательно должны участвовать в школьных 
инсценированных мероприятиях, а итогом работы факультатива 
должен стать тематический вечер или спектакль. 

Сегодня мы все, кто работает с детьми, прекрасно 
понимаем, что воспитательная работа не терпит шаблона, 
неискренности, низкого эстетического уровня, невнимания к 
личности ребенка. Школьные мероприятия должны остаться в 
памяти и сердце наших учеников, они должны помогать им 
найти свой путь в этой непростой жизни, стать достойными 
гражданами независимой Украины! Передовой педагогический 
опыт предлагает нам множество приемов и методов решения 
этих задач, использование элементов театрализации в 
школьных праздниках и мероприятиях – это только один из них, 
но достаточно важный, а главное, эффективный.  
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ДОСЛІДНИЦЬКА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ 

У статті подано відомості про дослідницьку діяльність учнів як 
засіб їхньої соціалізації, важливу складову роботи з обдарованою 
молоддю. 

Важливим завданням кожної держави є підготовка майбут-
ньої наукової зміни, нового покоління наукової еліти. Досвід 
роботи показує, що виростити генерацію високоосвіченої молоді 
неможливо без якісного оновлення освітньої системи, яка 
повинна бути зорієнтована на взаємодію науково-методичної 
роботи педагогів та пошуково-дослідницької діяльності учнів. 

                                                      
*
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Визначені в Концепції розвитку загальної і середньої освіти 
України пріоритети розвитку інтелекту і національної свідомості 
зумовлюють пошук таких форм організації педагогічного проце-
су, які б дозволили учням досягти вищевказаних цілей. 

В умовах, коли ринкові відносини, що формуються сьогодні, 
диктують об’єктивну потребу в працівниках ініціативних, 
підприємливих, творчих, здатних самостійно приймати рішення й 
відповідати за них, гнучких, схильних до ризику, ентузіастів у 
здійсненні особистих програм, формування у школярів інтелекту-
альних можливостей, «розумової сили», стає першочерговим 
завданням освітніх закладів. 

У той же час парадигма традиційного навчання спрямована 
на забезпечення учня величезною кількістю теоретичних знань 
при практично повній відсутності сформованих умінь і навичок 
користування цими знаннями в життєвих ситуаціях. 

Особистість, яка при цьому формується, переповнена 
знаннями, але безініціативна, не вміє приймати рішення і 
відповідати за свої вчинки, а головне, не здатна займатися 
самоосвітою, самовдосконаленням.  

Значною мірою, ураховуючи висновки науковців і вчителів, 
реалізація даного завдання можлива за умови впровадження 
активних дидактичних методів навчання пошукового спряму-
вання, серед яких особливого значення набувають: інформа-
ційно-проблемний виклад, проблемно-пошуковий та дослідниць-
кий метод. 

Сьогодні вчені виділяють три основні стратегії збагачення 
змісту освіти обдарованих дітей: 

1. Статегія «дослідницького навчання», головна мета якої – 
активізувати навчання, надати йому дослідницького характеру. 

2. Стратегія «проблематизації» – передбачає орієнтацію на 
постановку проблем різного характеру. 

3. Стратегія «індивідуалізації» – створює умови для 
повноцінного прояву й розвитку специфічних особистісних 
функцій суб’єктів освітнього процесу, упровадження науково-
дослідницької діяльності. 

Школа має бути спрямована на використання таких 
педагогічних технологій, за допомогою яких не просто 
поповнювались би знання й уміння учнів, але й розвивалися такі 
якості, як пізнавальна активність, уміння творчо розв’язувати 
навчальні практичні завдання, вправи, вироблялися б уміння 
практично й творчо застосувати набуті знання [1]. Отже, є 
потреба не лише в оновленні змісту мовної освіти, а й у вивченні 
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нових підходів до організації навчального процесу. 
Один із таких підходів – це науково-дослідницька діяльність. 

Її впровадження в практику роботи школи надає роботі з 
обдарованими дітьми системного й динамічного характеру. 

На дослідження, як один з основних засобів задоволення 
потреби в пізнанні й реалізації принципів самоосвіти, указували 
В.А. Енгельгард, В.С. Мухіна, В.Ф. Паламарчук. 

Структура учнівської науково-дослідницької діяльності пода-
на в концепції активного навчання Дж. Дьюї. Він розробив 
концепцію «повного акту мислення», суть якого в тому, що учні 
мають відчути конкретні ускладнення, визначити проблему, 
сформулювати гіпотезу її вирішення, одержати розв’язок 
проблеми чи її частини, перевірити гіпотезу шляхом 
спостереження чи експерименту. Прикладом організації такої 
діяльності може бути метод проектів. 

Метод проектів – як організаційна форма роботи – це спіль-
на навчально-пізнавальна, дослідницька, творча, індивідуальна, 
парна, групова діяльність учнів, об’єднаних спільною метою – 
бажанням досягнути результату, який мав би практичну користь, 
а також отримати знання й досвід, необхідні для подальшого 
життя. 

Метод проектів розробив учень Дж. Дьюї та американський 
педагог В. Кілпатрік [4]. 

При застосуванні дослідницького методу учні повинні само-
стійно «викопати» поставленні проблемні завдання. Уроки дослі-
дження та уроки, на яких розв’язуються проблемні завдання, 
дають змогу активізувати та розвивати розумові та мовленнєві 
здібності дітей, їхнє мислення, пам’ять, привчають до уважності, 
спостережливості, відповідальності [3]. Найбільший ефект 
приносять ті уроки, на яких учні роблять власні відкриття. 
Усвідомлення учнями своїх можливостей відбувається через 
активне включення в самостійну роботу, що дозволяє їм ставити 
перед собою нові вимоги. 

Творча діяльність допомагає школяреві в процесі навчання 
виробити те цінне, що може скласти для нього не тимчасовий, а 
міцний глибокий інтерес до предметів. 

Проблемне запитання повинно бути такою мірою складним, 
щоб викликало потребу пошуку нового, і такою мірою доступним, 
щоб учень прийняв його і міг самостійно шукати відповідь на 
нього. Тому проблемне запитання повинно бути логічно 
пов’язаним із попередньо засвоєним і новим матеріалом.  

Формування в учнів навчально-пізнавальної активності від-
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бувається лише за умов, якщо нові наукові знання вони відкри-
вають різними шляхами й методами. По-перше, це стимулює 
дослідницьку діяльність (написання наукових робіт), по-друге, 
учні організують самостійний пошук способів виконання завдань, 
по-третє, на основі проведеного експерименту, повідомлених 
фактів, у них розвивається вміння самостійно робити висновки 
та узагальнення. 

Звичайно, творчий учитель намагається підібрати свій «клю-
чик» до залучення учнів до пошуково-дослідницької діяльності. 
Тому, вивчивши й узагальнивши досвід деяких педагогів 
закладів нового типу, можна виділити низку порад учителю щодо 
розвитку творчих здібностей та обдарованості дитини: 

- підтримуйте думки учнів, наголошуйте на їх 
оригінальності, важливості, значимості; 

- підсилюйте інтерес дітей до нового; 
- навчайте дітей систематичної оцінки кожної думки; 
- не вимагайте запам’ятовування схем, таблиць, односто-

роннього рішення, де є багатоваріантні рішення; 
- створюйте проблемні ситуації, що потребують 

альтернатив, прогнозування, уяви, міркування та ін. 
Таким чином, взаємодія вчителя, вихователя з дітьми по-

винна будуватися з урахуванням таких психолого-педагогічних 
принципів: 

- формування взаємин на основі творчої співпраці; 
- організація навчально-виховного процесу на основі 

особистісного зацікавлення учня, його індивідуальних інтересів і 
здібностей (сприяє формуванню пізнавальної суб’єктивної 
активності дитини на основі її внутрішніх уподобань); 

- превалювання ідей подолання труднощів досягнення 
мети в спільній діяльності педагогів та учнів, самостійній роботі 
учнів (сприяє вихованню сильних натур, здатних виявити 
наполегливість, дисциплінованість); 

- вільний вибір форм, напрямків, методів діяльності 
(сприяє розвитку творчого мислення, уміння критично оцінювати 
свої можливості й прагнення самостійно вирішувати все 
складніші завдання); 

- розвиток системного, інтуїтивного мислення, уміння 
«згортати» й деталізувати інформацію (дисциплінує розуміння, 
формує творче, нешаблонне мислення); 

- гуманістичний, суб’єктивний підхід до виховання 
(передбачає абсолютне визнання гідності особистості, її права 
на вибір, власну думку, самостійний вчинок); 
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- створення нового педагогічного середовища (будується 
на основі співдружності педагогів, колег, однодумців у творчому 
вихованні дітей). 

Вважаємо, що втілення цих вимог і принципів педагогами в 
життя сприятиме їх творчому підходу до організації навчально-
виховного процесу, у результаті чого дитина виховується як 
особистість із соціально активною життєвою позицією та 
моральними якостями. 

В.Ф. Калошин підкреслює, від народження індивід має лише 
передумови для розвитку пошукової активності, остаточно ж 
вона формується лише в процесі індивідуального розвитку та 
соціалізації [2]. Мабуть, тому розвиток здатності до пошуку, який 
допомагає людині досягти потенційних можливостей у 
відносинах зі світом та іншими людьми, і є головним завданням 
освітньо-виховних інститутів та суспільства в цілому. 

Організація пошукової діяльності учнів дає їм можливість 
самостійно та цілеспрямовано працювати, розвиває креативне 
мислення, удосконалює систему теоретичних знань, практичних 
умінь та навичок. «Пошукова активність є своєрідним внутрішнім 
генератором, рушійною силою саморозвитку, самовдоскона-
лення кожного індивіда, і саме вона сприяє розвиткові духовного, 
інтелектуального, фізичного потенціалу людини,» – зазначає 
В.Ф. Калошин. Але учитель повинен усвідомлювати, що робота 
над розвитком пошуково-дослідницьких здібностей учнів 
повинна носити не епізодичний характер, а представляти собою 
цілісну систему навчання. Лише за такої умови можна досягти 
якісних результатів. 
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РОЛЬ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті розглядаються проблеми духовного розвитку учнів 
початкової ланки, роль у цьому процесі їх позаурочної діяльності, її 
закономірності й специфіка. 

На сучасному етапі модернізації освітньої галузі в Україні 
одним із її напрямків є формування національних і 
загальнолюдських цінностей, у дітей та молоді. Освіта, як 
зазначено в Національній доктрині розвитку освіти має 
«ґрунтуватися на культурно-історичних цінностях українського 
народу, його традиціях і духовності» [2]. 

Питання моралі, духовності – найболючіша проблема для 
нашого суспільства. Вона є актуальною і на міжнародному рівні 
та обговорюється в ЮНЕСКО видатними філософами, мислите-
лями, письменниками, художниками, які визнають, що глибока 
криза цінностей пронизала два попередніх століття і серйозно 
загрожує людству. Свідченням духовної поруйнованості людини 
стали: наркоманія, прагнення дармового комфорту. Не підлягає 
сумніву, що все це наслідок, по-перше, втрати людиною будь-
яких моральних орієнтирів, а, по-друге, сама система, середови-
ще, яке оточує її, сприяє цьому: про зло, жорстокість, насильство 
пишуть на шпальтах газет, говорять по радіо, показують по теле-
баченню. ХХІ століття ООН проголосила «Століттям людини». 

Поступ українського народу до якісно нового досвіду життя у 
суверенній демократичній Україні залежить від нової генерації 
людей, назва якій національна еліта, тобто людей, у яких 
духовне стане філософією їхнього життя, нормою їхньої 
поведінки і культури. 

Під духовністю розуміємо внутрішній світ людини, її 
самосвідомість і спрямованість на різні об'єкти, на будь-які 
явища зовнішнього та внутрішнього світу. Адже яким буде 
внутрішній світ дитини, такий слід вона залишить на землі. Через 
духовність кожен виробляє свою життєву позицію, формує 
світогляд, ставлення до себе, до навколишнього середовища, 
через духовність проявляються дії, вчинки, помисли особистості. 
Проблема виховання особистості – одна з найголовніших 
проблем сучасності. Новому суспільству потрібна нова людина – 
гуманна, інтелектуальна, творча, високодуховна, яка матиме 

                                                      
*
 © Адамчик О.Б. 



 
ННАА  ДДООППООММООГГУУ  ППЕЕДДААГГООГГУУ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
115 

високі морально-етичні якості, володітиме високою мовною 
культурою, формуватиме національну свідомість, розвиватиме 
здібності, обдарування, таланти, здобуватиме художньо-
естетичну освіченість, вироблятиме активну життєву позицію, 
шануватиме культурну спадщину народу. Це людина, у якої 
багатий внутрішній світ, але таку людину треба виховати. І тому 
на класного керівника покладається висока місія: дійти до серця 
кожної дитини, створити умови, щоб паростки людяності й 
доброти, гуманізму і правди обов'язково в ньому проросли. 

Розкриття сутності позаурочної діяльності в духовному 
розвитку молодших школярів потребує знання не тільки її 
закономірностей, а й її специфіки. А саме: 

- загальна мета виховання, яка визначається об'єктивни-
ми факторами розвитку суспільства конкретизується виховними 
установами, вихователями з урахуванням національно-регіона-
льних, статево-вікових, індивідуально-особистих особливостей; 

- специфіка позаурочної діяльності полягає в тому, що це 
процес багатофакторного впливу на особистість. 

Основним систематизуючим елементом виховного процесу 
виступає педагогічна взаємодія; виховання творчих здібностей 
молодших школярів у позаурочний час; розвиток творчої 
особистості у позашкільній діяльності. 

У позаурочній діяльності дитина не просто відтворює те, що 
засвоює. Завдяки своїй унікальності і неповторності вона 
розвиває, доповнює знання та навички, вдосконалює їх. Саме в 
цьому полягає закон творчої поведінки і методики позаурочної 
діяльності, яка будується на обов'язковому заохоченні 
різнобічного творчого самовиявлення молодшого школяра, 
багатстві вражень, становленні оптимальних особистісних 
стосунків, котрі є джерелом продуктивної творчої діяльності 
дітей. Тому принципове значення має розгляд позаурочної 
діяльності в духовному розвитку молодших школярів як цілісної 
системи безперервної освіти, формування її у специфічних 
умовах життєдіяльності – у сфері дозвілля. 

Найхарактернішими особливостями цієї сфери є невимуше-
не, неформальне спілкування і самовираження, вільний вибір 
форм і засобів діяльності, використання їх на свій розсуд, 
керуючись внутрішніми мотивами. Крім того, сама організація 
дітей, їхня діяльність у позаурочний час досить різноманітна. 
Діти здобувають додаткові знання, уміння та навички за 
інтересами та вибором, здійснюють пошук нового, використову-
ючи при цьому нестандартні засоби. 
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До основних видів позаурочної діяльності в умовах школи 
відносять роботу в предметних гуртках, технічну творчість і 
виховання. 

Для молодого покоління надзвичайно важливо те, як у 
школі, та поза нею, йому допоможуть розвинути найцінніші 
натуральні ресурси: розум і серце. Видатний педагог-мислитель 
В.Сухомлинський писав, що дитина в початковій школі повинна 
не тільки готуватися до подальшого навчання, накопичувати 
багаж знань і вмінь, щоб успішно навчатися далі. Вона має жити 
багатим духовним життям. Роки перебування в початкових 
класах – цілий період морального, емоційного, фізичного, 
естетичного розвитку, яке буде реальною справою тоді, коли 
дитина живе багатим життям сьогодні [5]. Праці видатних 
педагогів націлюють на те, що виховання духовності потрібно 
здійснювати через утвердження свідомості учнів, притаманних 
українському народу високих моральних цінностей, спрямованих 
на засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової спадщини. 

У вихованні духовного світу дитини моральне виховання 
відіграє особливо важливу роль у становленні особистості. Тому 
воно має бути одним з головних найскладніших і найгостріших 
питань у позаурочній діяльності з молодшими школярами. 
Завдання педагогів – навчитися створювати такі ситуації, де б 
знання та дії дітей давали змогу фіксувати динаміку морального 
розвитку дитини, вміння самостійно, а іноді й за допомогою 
вчителя реалізувати свої здібності у практичній діяльності, 
приймати рішення і робити моральний вибір, враховуючи не 
тільки свої власні, а й групові чи колективні інтереси. 

Метою морального виховання молодших школярів має 
стати виховання основ морально-ціннісного ставлення до 
навколишнього світу, людей, самого себе, зважаючи на правила 
і норми загальнолюдської моралі, виховання любові до 
Батьківщини. Мета морального виховання конкретизується через 
систему завдань, основними серед яких є такі: 

- виховання морально-ціннісного ставлення до людей, 
доброти, милосердя, чуйності, терпимості, доброзичливості, 
делікатності, тактовності, ввічливості, допомоги іншим, вміння 
прощати і вибачатися, протистояти виявам несправедливості, 
жорстокості і зла, вчити зважати на думку іншого, вміти 
вислухати, справедливо розв'язати конфлікти, об'єктивно 
оцінювати поведінку учасників гри та власну; 

- вчити спілкуватися на діловій основі, зберігаючи дистан-
цію в розмові з оточуючими, розширювати коло використання 
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здобутих знань про моральні поняття, вчити допомагати один 
одному, поглиблювати почуття товариськості та інше [3]. 

У позаурочній діяльності доречно під час духовного розвитку 
молодших школярів використовувати такі форми і методи робо-
ти: бесіди, бесіди з елементами інсценізації, ігри-заняття, тренін-
ги, ранки, свята, рольові ігри, ігри-мандрівки, диспути та інше. 

Побудова української незалежної демократичної держави 
поставила перед школою основне завдання – формування в 
учнів національної свідомості і самосвідомості. Ознайомлення з 
національними цінностями розпочинається для дитини в сім’ї і 
продовжується у школі. У навчальному закладі під керівництвом 
учителя цей процес відбувається за двома напрямами: спочатку 
через навчальні предмети, а потім вдало організовану позауроч-
ну роботу з дітьми. Діти повинні ознайомитись з культурним 
надбанням минулих поколінь, пов’язати своє серце з рідною 
землею, з тим, що твориться для народу, для суспільства, для 
Батьківщини, зберігати і передавати від покоління до покоління 
традиції. Учитель має виховувати у дітей інтерес до вивчення 
свого родоводу, родинних зв'язків, почуття гордості за свою 
сім’ю, рід, країну. Поглиблювати дитячі уявлення про 
національно-державну символіку нашої держави (герб, прапор, 
гімн), ознайомити з найпростішими правами та обов'язками 
дитини, з історією свого народу, історичними пам’ятками рідного 
краю, відзначення державних і народних свят та обрядів. 

У позаурочний час – це ранки, колективні творчі справи, 
бесіди, екскурсії в музеї, світлиці, зустрічі з цікавими людьми, 
пошукова робота, родинні свята, виставки. 

Виховання працелюбності нерозривно пов'язане з 
вихованням поваги до результатів праці своєї та чужої. Воно 
містить вміння та бажання працювати, дослухатися до порад, 
критично оцінювати свої результати та результати своїх 
товаришів і діяльності в цілому. В.Сухомлинський був 
переконаний, що передача моральних цінностей від покоління 
до покоління можлива тільки на міцній трудовій основі, коли 
покоління, яке вступає в життя, дорожить цінностями, 
створеними власними руками [6]. Виховання любові до праці має 
стати основою виховної системи. Діти повинні підтримувати 
порядок в класі, школі, працювати на шкільних ділянках, 
допомагати вдома, брати участь у волонтерській роботі. 

Формування естетичної культури – це процес 
цілеспрямованого розвитку здібностей повноцінно сприймати і 
правильно розуміти прекрасне у мистецтві та повсякденній 
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діяльності. Він передбачає вироблення системи художніх 
уявлень, поглядів і переконань, виховання естетичної чуйності і 
смаку. Одночасно з цим у школярів виховується прагнення та 
уміння вносити елементи прекрасного у всі сторони буття, а 
також готовність до посильного вияву себе в мистецтві. Дітям 
цього віку притаманні конкретність і образність мислення, 
емоційність, швидка змінна настрою. Недостатність життєвого 
досвіду й знань компенсується фантазією. Образність мислення, 
відсутність стереотипу, емоційність, естетичне ставлення до 
дійсності, що оточує – цими якостями наділені всі молодші 
школярі і це свідчить про високий рівень творчих здібностей 
вікової категорії в цілому. Саме на цьому етапі починають 
виявлятися і спеціальні здібності: музичні, літературні, художні, 
організаторські, здібності до художньо-театральної діяльності. 
Образотворче мистецтво, музика, література так само як і явища 
природи, предмети, що оточують дитину, викликають 
різноманітні і цікаві висловлювання. Діти відзначають засоби 
виразності в музиці, поетичних творах і засоби образотворчого 
мистецтва в картинах, у скульптурі, в художній іграшці. Вони 
схильні цікавитись змістом пісні, картини і можуть стисло його 
передати. Завдяки взаємодії сприйняття, емоцій естетичне 
переживання дитини збагатиться і стане різнобічне. 

Практична позаурочна діяльність – ігри, участь у гуртках, 
концертах, конкурсах малюнків, віршів, пісень, екскурсії до 
музеїв, збирання народного фольклору, складання казок, віршів, 
оповідань та інше. 

Виховання любові до природи рідного краю, її возвеличення 
– одна із складових духовного розвитку молодших школярів у 
позаурочний час. Знову повертаємось до В.Сухомлинського, 
який часто проводив уроки, виховні заходи серед природи, вчив 
дітей пізнавати її надзвичайну красу, любити її, милуватися нею. 
Природа вчить мудрості, не промовивши ні слова, сповнює сер-
це дивною любов'ю, яку треба оберігати як своє життя. Екскурсії-
спостереження за гомінкими пташками, за пробудженням сонних 
дерев, кущів, трав, за клопіткою працею мурах-трударів 
надихають на проявлення турботи, любові до них у художній 
літературі. А організація екологічних постів – захист природи, 
насадження зелених насаджень та догляд за ними – допомога їй. 
Сьогодення ставить низку вимог до особистих якостей людини, 
здатної успішно функціонувати в умовах ринку. Серед них міцне 
здоров'я, вміння творчо мислити і діяти, приймати рішення в 
нестандартних ситуаціях. Духовне життя дитини, її інтелектуаль-



 
ННАА  ДДООППООММООГГУУ  ППЕЕДДААГГООГГУУ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
119 

ний розвиток, мислення, пам’ять, увага, почуття, воля – великою 
мірою залежить від гри її фізичних сил. Здоров’я дитини почина-
ється в сім’ї. Саме вона відіграє вирішальну роль в опануванні 
знань з основ здорового способу життя та переходу їх у стійкі 
переконання, а школа має всіляко сприяти аби дитина ставала 
сильнішою, міцнішою, витривалішою. Кожен вчитель, вихователь 
повинен усвідомити свою відповідальність за збереження 
здоров’я дитини, а для цього потрібно проводити естафети, ігри, 
спортивні змагання, веселі старти, «Тато, мама, я – спортивна 
сім'я», походи, залучати дітей до різних секцій спортивної школи. 

Головна роль позаурочної діяльності в духовному розвитку 
молодших школярів – це розвиток творчої особистості. Суттєвим 
для педагогіки є розуміння дитячої творчості як процесу засво-
єння матеріальних І духовних цінностей, що накопичені люд-
ством. Саме за таких умов і формуються якості творчої особи-
стості. Як школа, так і позашкільні заходи найдієвіше впливають 
на безперервне і свідоме духовне вдосконалення дітей. 

Зазначене вище дає можливість зробити такі висновки: роль 
позаурочної діяльності в духовному вихованні сьогодні розгля-
дається як важливий фактор найповнішого розкриття здібностей 
молодших школярів та розв'язання різноманітних освітніх проб-
лем. При цьому організація діяльності молодших дітей у формі 
дозвілля допомагає вільно спілкуватись у середовищі ровес-
ників, з якими дитина найтісніше пов’язана і авторитет яких для 
неї безперечний. А внутрішній світ дитини починається з потреби 
знайти сенс життя, бути творчою, бути особистістю, жити в 
гармонії з собою, людьми, світом, щоб засвоєння морально-
етичні принципи стали потребою у повсякденному житті. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

У статті розкриваються основні аспекти особливостей 
професійної діяльності соціального педагога. Матеріали можуть 
бути корисні соціальним працівникам, педагогам соціальних служб, 
психологам. 

Професія соціального педагога у нашій країні порівняно мо-
лода, але вже набула популярності. У різних регіонах та облас-
тях України нині працює значна кількість фахівців із соціальної 
педагогіки. Шкільний соціальний педагог є спеціалістом з 
виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, батьками та 
педагогами. Така робота спрямована на створення умов для 
соціального розвитку особистості. Вищеназваний спеціаліст у 
школі прогнозує та запобігає соціальним проблемам, своєчасно 
виявляє причини їх виникнення, забезпечує профілактику 
негативних явищ (морального, фізичного, соціального 
характеру), відхилень у поведінці та спілкуванні учнів і таким 
чином сприяє оздоровленню соціального мікросередовища. 

Він виконує різноманітні соціальні ролі і змінює їх у 
практичній діяльності залежно від ситуації і характеру проблеми, 
що вирішується. Основними напрямками роботи соціальних 
педагогів у навчальному закладі є охорона дитинства, вирішення 
соціально-психологічних проблем дітей та підлітків, корекційна 
робота з дітьми, які потрапили в проблемну ситуацію, соціальна 
робота з різними службами та установами, оздоровлення дітей, 
робота з дітьми та підлітками з особливими потребами. 

Професійна діяльність соціального педагога має ряд 
особливостей. Суть її полягає в тому що, на відміну від учителя, 
у соціального педагога на першому місці стоїть не навчання, а 
соціальне виховання, захист учнів, створення сприятливих умов 
для навчання та самореалізації особистості. 

Соціальний педагог виступає посередником між учнями та 
вчителями, учителями та батьками. З кожним роком до 
соціального педагога на консультацію звертається все більше 
батьків, учителів та учнів. Для успішності процесів становлення й 
розвитку соціальної роботи й соціальної педагогіки в Україні 
величезне значення має вивчення, осмислення і адаптація 
досвіду, накопиченого зарубіжними країнами, особливо країнами 
Західної Європи, США і Великою Британією.  

                                                      
*
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Перші теоретичні аспекти соціальної роботи були розроб-
лені Мері Річмонд (США). В її книзі «Дружній візит до бідняків: 
керівництво для працюючих у благодійних організаціях» (1899) 
не тільки розкрито завдання, принципи, зміст, але й 
обґрунтовано методи соціальної роботи. Згодом у своїй 
наступній роботі «Соціальні діагнози» (1917) Мері Річмонд більш 
детально охарактеризувала авторський метод соціальної 
роботи, який отримав назву «індивідуальний метод соціальної 
роботи». Дана праця стала навчальним посібником для перших 
шкіл соціальної роботи які займалися підготовкою професійних 
соціальних працівників. 

М.Річмонд не тільки зробила певний внесок в наукову 
розробку основ нової професії, її науково-методичні ідеї знайшли 
свій подальший розвиток у школах і концепціях соціальної 
роботи. До найбільш відомих наукових шкіл в теорії соціальної 
роботи відносяться діагностична і функціональна [1]. 

Виникнення і функціонування діагностичної школи пов’язане 
з діяльністю коледжу Сміта в Нью-Йорку, де з 1918 року здійсню-
валася підготовка соціальних працівників. Представники діагно-
стичної школи особливу увагу приділяли внутрішньому світу клі-
єнта, відсуваючи на другий план соціальні проблеми й соціальне 
середовище. При цьому основний акцент ставився на діагнозі.  

На розвиток теоретичних засад функціональної школи 
значний вплив мали ідеї австрійського психоаналітика Отто 
Ранка і Карла Р. Роджерса. Представники школи спиралися на 
положення теорії О.Ранка про прагнення клієнта до змін, його 
здатності до сприйняття допомоги. На відміну від представників 
діагностичної школи, функціоналісти основну увагу приділяли не 
раннім дитячим враженням і постановці точного діагнозу, а 
спрямованості клієнта на процес змін у проблемній ситуації. 
Зарубіжний досвід соціальної роботи являє для спеціалістів, 
безсумнівно, значний теоретичний і практичний інтерес. Проте 
перед соціальними педагогами сьогодні стоїть завдання 
розробки власних концептуальних ідей та технологій здійснення 
соціальної і соціально-педагогічної роботи з урахуванням 
особливостей історичного розвитку й сучасного стану соціальної 
ситуації в нашій країні. Одним із таких завдань є вироблення 
власної моделі підготовки відповідних професійних кадрів. 
Цілком очевидно, що недоцільно заново відкривати «соціальний 
велосипед», коли у світовій практиці вже існують апробовані 
методики й технології соціальної і соціально-педагогічної роботи, 
а також підготовки відповідних фахівців. Проблема соціально-
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педагогічної роботи полягає у вивченні й виваженій адаптації 
кращих надбань зарубіжних країн з обов’язковим урахуванням 
особливостей нашої країни.  

В Україні не до кінця є вирішеним як в теоретичному плані, 
так і на законодавчому рівні питання сутності та змісту соціаль-
ної роботи і соціальної педагогіки, розмежування можливих сфер 
їх професійної діяльності, категорій клієнтів, специфіки послуг, 
особливостей підготовки фахівців та їх післядипломного 
навчання. У зв'язку із цим доцільно зауважити, що в різних 
країнах і, навіть, у межах однієї й тієї ж країни можна зустріти 
різні підходи. У німецькомовних країнах більш поширеним є 
вживання терміну «соціальна педагогіка» ніж «соціальна 
робота».  

Проте міжнародним стандартам більшою мірою відповідає 
вживання словосполучення «соціальна робота», що пов’язане, у 
свою чергу, з англо-американським терміном «social work». У 
багатьох країнах Європи, у тому числі й у Німеччині, у структуру 
соціальної роботи введені організатори вільного часу. Ці 
спеціалісти іменуються аніматорами. Термін цікавий тим, що він 
відбиває специфіку роботи такого керівника (фр. «animer» 
значить надихнути, спонукати до якоїсь діяльності). Аніматор 
намагається створити умови для цікавої діяльності, спонукає 
людину нею займатися. Він сприймається як член групи, який 
бере участь у її житті, (а не знаходиться поза або поруч із нею), 
відповідальний за соціальне і культурне вдосконалення групи. 
Діяльність аніматора може бути різнобічною або мати визначену 
спеціальну спрямованість. Сучасний організатор вільного часу 
намагається завжди бути з клієнтами, добре їх знати й жити 
їхніми інтересами. Часто, сам будучи цікавою, активною 
особистістю, він створює і для інших умови стати такими. 
Особливо це важливо для дітей. Дитина уважно спостерігає за 
організатором і намагається наслідувати його [2]. 

Багато аспектів соціально-педагогічної діяльності все актив-
ніше впроваджуються і в загальноосвітніх школах Німеччини. У 
ряді шкіл працюють штатні соціальні педагоги; вони є членами 
спеціальних рад із профорієнтації учнів, організації їхнього 
дозвілля, відпочинку, урегулювання конфліктів, налагодження 
контактів із батьками і т.д. Зростає кількість соціальних педагогів, 
зайнятих у системі так званої компенсаторної освіти й 
виховання, у школах із продовженим днем, інтернатах, 
дошкільних закладах  

Як бачимо з наведеного вище аналізу зарубіжного досвіду, 
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соціальна й соціально-педагогічна робота являє собою системну 
службу допомоги людям і спрямована на вирішення всієї сукуп-
ності проблем у контексті «особистості й навколишнього середо-
вища», де в епіцентрі завжди повинна стояти людина й зусилля 
соціальних працівників/педагогів повинні бути спрямовані на 
вирішення її проблем. Поряд із допомогою людині в періоди 
особистісного і соціального неблагополуччя соціально-педагогіч-
на роботи передбачає захист її прав, інтересів, людської гідності 
і права на гідне життя.  

Соціальний педагог має справу як з окремою людиною, гру-
пою людей, так і з соціальним оточенням, у якому вони прожива-
ють. У процесі соціальної допомоги він повинен сприяти діяльно-
сті суб’єктів, які вступили у взаємодію: як клієнту, так і установі. 
Новим напрямом соціальної роботи стала соціальна робота за 
місцем проживання, у тому числі і в сільській місцевості, на 
підприємствах, у геріатричних центрах, з біженцями, переселен-
цями, іноземними громадянами, на вулицях, у групах самодопо-
моги та ін. Діяльність соціального працівника, або соціального 
педагога повинна бути адресована людям у різних соціумах і в 
різних сферах діяльності: соціально-педагогічній, правозахисній, 
просвітницькій, дозвільнєвій, організаційно-методичній, управлін-
ській, дослідницькій, агітаційно-пропагандистській. 

Виходячи з аналізу зарубіжного досвіду соціальної роботи, 
можна стверджувати, що соціальний педагог може й повинен 
працювати в різноманітних установах. Такі установи за відомчою 
приналежністю можна класифікувати на установи освіти, 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, комітетів у 
справах сім’ї та молоді, установи, що відносяться до системи 
органів внутрішніх справ і юстиції.  

Сьогодні до соціального педагогом ставлять вимоги як до 
людини, котра повинна бути культурною, освіченою, уміти 
спілкуватися з людьми різного віку, бачити їх проблеми; мати 
певний життєвий досвід. Тому свої обов’язки соціальні педагоги 
виконують, як правило, у співпраці із практичними психологами, 
учителями, батьками, що сприяє підвищенню ефективності 
навчально-виховного процесу в школі. 

У роботі сучасного соціального педагога одним із важливих 
завдань є психологічна корекція відхилень у поведінці та 
надання немедичної допомоги «важковихованим» дітям. 

Для розробки індивідуальної програми корекції дитини з від-
хиленнями у поведінці необхідно, насамперед, знати закономір-
ності особистісного розвитку таких дітей, уміти визначити тип 
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відхилення, його причини та наслідки. Таким чином, психологічні 
знання, відповідні методики, техніки та прийоми є основою 
психологічно та комплексно орієнтованих моделей практичної 
діяльності соціального педагога. 

Соціальний педагог повинен розуміти, що перш ніж 
розпочати застосувати конкретні форми соціальної роботи, 
необхідно визначити проблему. Розуміння проблеми соціальним 
педагогом дає можливість розробити план її вирішення, 
ураховуючи, що найважливішим при цьому є реалістичність 
підходу до розв’язання завдання. Після того, як план 
сформульовано, починається його реалізація. Тепер завдання 
соціального педагога полягає у створенні для дитини ситуації 
успіху, можливості пережити радість досягнення, усвідомлення 
власної здатності, сили, віри в себе. 

Таким чином, важливою та складною проблемою, яку часто 
вирішує соціальний педагог, є забезпечення оптимальних умов 
виховання дітей, які мають проблеми в особистісному чи фізик-
ному розвитку, та сприяння якомога кращій їх підготовці до само-
стійного активного життя в нормальному соціальному оточенні. 

Проблема стабілізації сімейних взаємин є однією із 
специфічних у роботі соціального педагога. Для різних категорій 
сімейного неблагополуччя використовуються певні технології 
соціальної роботи. Метою будь-яких видів і форм соціальної 
допомоги є збереження сім’ї як соціального інституту загалом і 
кожної конкретної сім’ї, що потребує підтримки. Використовуючи 
технології стабілізації сімейних взаємин, соціальний педагог по-
винен ураховувати фактори особистісного ризику, а також варі-
анти, в яких соціальна терапія буде ефективною. Однією з поши-
рених проблем сімейної терапії є проблема сімейної жорстокості, 
яка тільки частково пов’язана із зовнішніми соціальними 
труднощами та має соціально-психологічні чинники [3]. 

Організація спонтанної художньо-творчої діяльності 
допоможе соціальному педагогу проникнути у внутрішній світ 
дитини, відчути її своєрідність та неповторність, визначити її 
психічний та емоційний стан, вплив соціального оточення, 
ресурсний потенціал, приховані комплекси, страхи чи проблеми. 
Соціальний педагог ХХІ століття має бути висококваліфікованим 
спеціалістом, який здатен до творчого мислення, вирішення 
проблем нестандартним шляхом, може діяти самостійно, 
ініціативно, брати на себе відповідальність за власні дії та 
рішення. Гуманна педагогічна позиція, психолого-педагогічна 
компетентність, авторизація педагогічного досвіду визначають 
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професійну поведінку соціального педагога, формують 
індивідуальний та творчий стиль його діяльності. 

Педагогічна праця соціального педагога нетворчою не буває 
й бути не може, адже він працює з особистістю, яка є головним 
об’єктом його професійної діяльності. Тут творча індивідуаль-
ність соціального педагога виступає як фундамент особливої 
культурної ролі, що відіграє педагог у стосунках із дітьми. Це 
роль учителя життя, яка виникає і втілюється лише як особистіс-
на справа, як взаємообумовлені «замовлення» індивідуально-
стей соціального педагога й дитини.  

Лише індивідуальність як особлива риса особистості 
дозволяє соціальному педагогу виконувати цю роль, лише 
творча особистість дає можливість упроваджувати новаторські 
ідеї, здійснювати відкриття, які згодом впливають і на інших. Як 
зазначено в наукових джерелах, імідж творчого соціального 
педагога завжди спонтанний, неповторний, неординарний, 
деякою мірою суперечливий. Сьогодні професійний образ 
соціального педагога трактується як виняткове самовираження 
творця, основною рисою якого стає творче начало. Навчати й 
виховувати творчу особистість дитини в змозі лише творчий 
педагог, який дає можливість проявитися творчому началу. Тому 
соціальний педагог повинен сприяти самореалізації кожної 
людини, допомагати їй усвідомити себе як проектувальника й 
суб’єкта власного життя. Варто зазначити, що творча особистість 
соціального педагога – це креативна особистість, дії якої 
внаслідок впливу зовнішніх факторів набули необхідних для 
актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, що 
сприяють досягненню творчих результатів в одному чи кількох 
видах соціально-педагогічної діяльності. 

Перед соціальною освітою в Україні стоїть складне завдан-
ня – збалансувати складну ситуацію сьогодення, поставивши в 
центрі уваги людину, зробивши ставку на неї, особливо людину, 
чия безпека, життєвий рівень, права й благополуччя вимагають 
посиленої уваги й допомоги з боку держави. І саме тут навчання 
соціальній роботі повинно відігравати провідну роль. Підсумо-
вуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки: 

1. Весь досвід, знання, накопичені в нашій країні і за 
кордоном ми повинні вивчати, мудро використовувати й 
розвивати.  

2. Навчання соціальній роботі повинно базуватися на 
власній концептуальній моделі. 

3. У процесі визначення моделі підготовки соціальних 
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педагогів необхідно враховувати спиратися на економічні та 
соціальні реформи. 

4. Актуальною є проблема перепідготовки працівників 
соціальних служб: адже функціонуючі соціальні служби на 60-
70% укомплектовані фахівцями, які не мають відповідної 
професійної підготовки.  

5. Гострою для України є проблема підготовки підручників, 
посібників із соціальної і соціально-педагогічної роботи, пакетів 
навчально-методичної документації. 
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ФОРМУВАННЯ В ДОШКІЛЬНИКІВ ПЕРШООСНОВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ НА КРАЄЗНАВЧОМУ 

МАТЕРІАЛІ 

У статті розглядаються можливості та особливості 
формування першооснов національної самосвідомості дошкільників. У 
загальних рисах розкривається інструментарій реалізації принципу 
краєзнавства, відносно виховання дітей за реґіональним підходом, 
орієнтуючись на особливості природи, клімату, географії, історії 
рідного краю з урахуванням емоційності навчання. 

Сучасні тенденції розвитку суспільства сприяють формуван-
ню національної самосвідомості людей, переосмисленню 
історичного досвіду народів і пошуку опори в розв‘язанні 
багатьох виховних проблем в їх культурній спадщині.  

На духовний розвиток особистості, необхідність національ-
ної спрямованості освіти і виховання орієнтують Державні 
національні програми: «Освіта» (Україна ХХІ століття) і «Діти 
України», Концепція національного виховання, Концепція 
дошкільного виховання в Україні, Закон України «Про дошкільну 
освіту», Національна доктрина розвитку освіти в України. Право 
на формування особистості в умовах рідного національного 
культурного середовища гарантоване Конституцією України. 

На необхідності виховання дітей на принципах природо-
відповідності, культуровідповідності і народності наголошували 
Г.Ващенко, Я.Коменський, С.Русова, К.Ушинський. 

                                                      
*
 © Капля Г.П. 
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Народним засобам виховання і їх втіленню в шкільну і 
сімейну практику присвячені праці В.Сухомлинського. 

Проблеми цінностей виховання піднімаються в досліджен-
нях І.Беха, О.Кононко; взаємостосунків батьків і дітей – 
Т.Алєксєєнко, Т.Кравченко; громадянського виховання і 
національної самосвідомості – М.Боришевського, К.Чорної; 
етнічної індентифікації – Г.Солдатової, Е.Еріксона. 

Сучасна педагогічна думка в Україні, спираючись на наукові 
досягнення та досвід попередників, праці зарубіжних учених 
продукує ідею виховання, в основі якої лежать принципи його 
поступовості й безперервності. При цьому, чи не основною ідеєю 
сучасної системи виховання є те, що воно має здійснюватися на 
всіх етапах формування особистості, починаючи з раннього 
дитинства.  

У наукових дослідженнях вітчизняних та зарубіжних 
психологів і педагогів доведено важливість дошкільного періоду 
у становленні особистості. Ця теза є ключовою і в змісті 
державних нормативних документів.  

Одне з чильних місць у сучасній педагогічній системі 
відводиться національному вихованню, яке має здійснюватися 
на всіх етапах навчання дітей та молоді, забезпечувати 
всебічний розвиток, гармонійність та цілісність особистості, 
розвиток її здібностей та обдарувань, збагачення на цій основі 
інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури.  

Така постановка питання націлює на розуміння тієї істини, 
що патріотами не стають у зрілому віці. Почуття любові до 
батьківщини, поваги до свого народу, його історії, усвідомлення 
себе часткою великої і давньої нації мають формуватися з 
самого раннього дитинства, «вбиратися з молоком матері». В 
Законі України «Про дошкільну освіту» зазначається: «Одним із 
основних завдань дошкільної освіти та виховання є формування 
особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, пізнавальної 
активності; виховання у дітей шанобливого ставлення до родини, 
Батьківщини, поваги до народних традицій та звичаїв, рідної та 
державної мови, національних цінностей українського народу» 
[5, с.2 ]. Відповідно до цього були визначені завдання виховання. 
З поміж іншого в документі наголошується на необхідності 
формування особистості в контексті рідної культури як 
емоційного природного середовища дитини; відновлення 
престижу української мови, державної мови суверенної України; 
формування творчої індивідуальності на національній основі.  

Сьогодні існує розуміння того, що виховати свідомого гро-
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мадянина й патріота означає сформувати в дитини комплекс 
певних знань і умінь, особистісних якостей і рис характеру. 
Зокрема, йдеться про: повагу до батьків, свого родоводу, тради-
цій та історії рідного народу, усвідомлення своєї належності до 
нього як його представника, спадкоємця і наступника; 
працьовитість; високу художньо-естетичну культуру тощо; 
патріотичну самосвідомість та громадянську відповідальність, 
готовність працювати для розквіту Батьківщини, захищати її; 
повагу до Конституції, законів Української держави; досконале 
знання державної мови.  

Звичайно, тут слід відзначити, що у повному обсязі ці якості 
ще не можуть бути сформованими у дитини дошкільного віку. 
Проте, створити фундамент, на основі якого можна буде вже 
зводити «будівлю» майбутнього громадянина-патріота не лише 
можливо, а й потрібно, особливо якщо врахувати всі переваги, 
що створює дошкільний вік для результативного виховного 
процесу.  

Психологи та педагоги аргументовано наголошують на 
вирішальному значенні дитинства для становлення особистості. 
Зокрема, на думку відомого українського вченого І.Беха, 
«...виховання особистості має розпочинатися уже з першого року 
життя дитини» [1, с. 157]. А дошкільне дитинство, згідно з його 
висновками, є віковим періодом, коли починають формуватися 
високі соціальні мотиви і благородні почуття. Від того як вони 
будуть виховані в перші роки життя дитини, багато в чому 
залежить увесь її подальший розвиток.  

Говорячи про принципи і напрямки дошкільного виховання, 
І.Бех, зокрема, наголошує на необхідності дотримання принципу 
національної спрямованості, який передбачає формування в 
дітей самосвідомості, виховання любові до рідної землі, свого 
народу, шанобливого ставлення до його культури [2, с. 3]  

Особливий акцент роблять сучасні науковці на значенні 
дошкільного дитинства. Зокрема О.Кононко визначає цей період 
як час виникнення та становлення особистості, закладання її 
ціннісного фундаменту, формування первинних світоглядних 
уявлень [6, с. 1]. Дослідниця класифікує дошкільне дитинство як 
унікальний віковий відрізок життя, протягом якого «...дитина за 
допомогою дорослого, через власну індивідуальну діяльність 
відкриває себе саму як біопсихологічну реальність» [7, с. 68].  

Зважаючи на те, що в період старшого дошкільного віку 
відбувається формування тих рис характеру, які й визначають 
особистість, а також основ свідомості й самосвідомості, цей вік 
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має виключну вагу для формування в дітей основ національної 
самосвідомості. Вже з перших днів свого життя діти вбирають 
той національний і соціальний дух, який формує в них типові 
особистісні риси і якості, властиві своєму, а не іншому народові. 
Очевидно, лише таким шляхом можливе долучення наступних 
поколінь українців до культурних традицій народу.  

О.Вишневський у процесі становлення національного само-
усвідомлення виділяє три етапи [4, с.86]. Першим з них він 
називає етап раннього етнічно-територіального самоусвідом-
лення (етнізація). У цей період, на думку вченого, закладається 
«коріння патріотизму». Тому є всі підстави кваліфікувати цей 
процес як становлення першооснов національної самосвідомо-
сті. Згідно з теорією О.Вишневського, саме під час першого етапу 
відбувається усвідомлення дитиною своєї етнічної приналежно-
сті. Уже з перших днів життя дитина формується під впливом ма-
теринської мови, колискової пісні, бабусиної казки. Підростаючи, 
вона бере участь у народних святах і обрядах, засвоює народні 
пісні, залучається до процесу народної творчості тощо. Діти 
дошкільного віку є активними учасниками народних життєвих 
дійств (коляда, віншування, гаївки, писанки, вертеп тощо). 
Традиції, звичаї та обряди мають глибокий вплив на виховання, і 
не тільки національне, оскільки вони завжди підтримуються си-
лою громадської думки і періодично повторюються. У сім’ї і школі 
діти засвоюють шанобливе ставлення до видатних українських 
історичних і культурних діячів, повагу до ідеалів, за які вони 
боролися, беруть участь у вшануванні їхньої пам’яті. У ранньому 
віці також формується культ рідного дому, сім’ї, рідного села, 
культ предків, дитина знайомиться з національними та етнічними 
символами.  

У силу того, що для дитини дошкільного віку характерна ста-
дія казково-міфологічного ставлення до етнічного світу, сприй-
няття нею себе в етнічному світі формується через казково-
таємничі образи, що представлені в міфах, казках, легендах, 
народних іграх. У процесі прилучення до народної мудрості вона 
переживає всі вчинки разом з «культурними героями», з якими 
свідомо ідентифікує себе [4, с.142-143]. Отже, формування у 
дітей дошкільного віку етнічної самосвідомості будується 
переважно на основі казково-міфологічних уявлень про світ.  

Людське життя складається з певних періодів, кожний з яких 
призначений для сприйняття певного роду інформації, створює 
сприятливі умови для дії певних чинників психологічного, 
соціального та емоційного впливу. І головне не запізнитися, не 
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пропустити той момент, коли виховні зусилля будуть мати 
найкращий ефект, коли робота, проведена педагогом, дасть 
високий результат. Відтак, дошкільний вік у житті дитини є саме 
тим періодом, коли слід розпочинати формування в неї 
елементів національної самосвідомості. Не секрет, що дитячі 
роки найсолодші, найприємніші, найуразливіші. Не забувається й 
проноситься через усе життя те, що прищеплено було з 
дитинства. Воно тепле, рідне, своє.  

Отже, дошкільне дитинство є надзвичайно важливим 
періодом у становленні особистості. Саме в цей час формуються 
фундаментальні якості людини, основи світосприйняття, 
ставлення до себе та свого місця в світі. Це стає можливим 
завдяки інтенсивному розвитку фізіологічних та психологічних 
якостей дітей у цей віковий період (відбувається становлення 
мовленнєвої діяльності, мислення, уяви).  

Саме в період дошкільного дитинства закладаються основи 
свідомості і самосвідомості (дитина усвідомлює суспільні цінно-
сті, починає керуватися в своїй поведінці моральними нормами). 
Зокрема, цей час є найсприятливішим для формування в неї 
першооснов національної самосвідомості (етнізація), які вклю-
чають усвідомлення своєї приналежності до нації, пробудження 
любові та поваги до національної мови, традицій, символіки, 
зародження фундаментальних рис національного характеру.  

Формування основ національної свідомості кожної людини 
відбувається на основі і в певному культурно-етнічному просторі, 
де відображені особливості кожного регіону держави. Кожне 
місто нашої країни має чим пишатися. Є багато мудрого, цікавого 
та корисного в минулому та сучасному міст України. Таким 
чином, втілення принципу краєзнавства в роботі з виховання ос-
нов національної свідомості дошкільників є особливо актуальним 
сьогодні, коли повним ходом відбувається відродження 
національної культури України. 

У дослідженні А.М. Богуш та Н.В. Лисенко цей принцип тісно 
пов'язаний з принципом регіонального підходу, бо «вікові 
особливості дітей дошкільного віку не дають змогу їм обійняти 
весь зміст духовної культури українців, яка має свою специфіку 
відповідно до кожного етнічного району нашої держави» [3, с.20]. 

Про доцільність виховання основ національної свідомості 
старших дошкільників, використовуючи місцевий матеріал, 
говорить також  

К.Д. Ушинський, він вважав, що дітям властивий «інстинкт 
місцевості», тобто любов до краю, де вони народилися і зросли 



 
ННАА  ДДООППООММООГГУУ  ППЕЕДДААГГООГГУУ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
131 

[8, с.340].  
Останнiм часом дедалi бiльше утверджується думка, що в 

залученнi дiтей до надбань нацiональної культури важливу роль 
мають відігравати iсторико-краєзнавчi музеї. В Українi 
вiдбувається процес становлення музейної педагогiки. Важко 
переоцiнити можливостi музею в царинi національного та 
духовно-морального виховання старших дошкiльнят. По-перше, 
в музеї експонуються оригiнали предметiв, що дає змогу 
вiзуально ознайомитися iз знахiдками археологiв, предметами 
давнини, по-друге, оригiнал має значнi переваги, впливає на 
вiдчуття емоцiй та естетичних оцiнок. По-третє, сама атмосфера 
музею нiби заряджена потенцiалом, у нiй людину нiби огортає 
«аура натхнення, загадковостi». І головне, музей – це скарбниця 
iсторiї, яка мiстить те найкраще та найцiннiше, що знайдене 
археологами рiзних iсторичних епох та часiв. Отже, важливо 
навчити дiтей розумiти цiннiсть i ставитися до музею як до 
духовної скарбницi народу i держави. 

Вiдвiдування музею – подiя в життi дитини. Безпосереднє 
ознайомлення з колекцiями музеїв – справжнiми iсторичними 
експонатами, а також з архiтектурою будiвель, iнтер`єрами зал – 
справляють величезний емоцiйний вплив на дiтей, а це, 
безумовно, має неоцiненне значення у формуваннi особистостi 
та духовно-iнтелектуального потенцiалу суспiльства в цiлому.  

Переважна більшість дошкільних працівників та батьків 
згодні з тим, що реґіональний мистецький матеріал є могутнім 
фактором духовного збагачення дитини, формує її 
самосвідомість, почуття, усвідомлення дитиною себе, людей, що 
її оточують, та прояву доброти, сердечності, щирості, людяності 
та інших чеснот. Але дані також свідчать про те, що такий 
напрям роботи не є систематичним, педагоги не завжди мають 
достатній рівень знань, не володіють історико-культурологічним 
підходом до відбору матеріалу та планування занять; інколи 
відсутній наочно-демонстраційний матеріал, а проведення таких 
занять не терпить формалізму. Щоб знання мали виховний 
ефект, слід враховувати особливості сімейного виховання 
дитини, її індивідуальність.  

Отже, краєзнавчо-туристична діяльність, спрямована на 
проведення подорожей по рідному краю, прогулянок, походів, 
екскурсій, у процесі якої діти накопичують знання про свій рідний 
край, дім, свій садок, рідну природу, вивчають історію та звичаї, 
мову, народну спадщину, свій родовід, має досить велике 
значення у формуванні національної свідомості. 



 
ННАА  ДДООППООММООГГУУ  ППЕЕДДААГГООГГУУ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
132 

Робота має здійснюватися за трьома напрямами: робота з 
педагогами дошкільних закладів з відбору наочно-демонстрацій-
ного матеріалу, уточнення та розширення кола знань про свій 
рідний край; планування та проведення нетрадиційних форм 
занять, ігри-розваги з дошкільниками, уточнення методів роботи 
з дітьми. 

Основну увагу необхідно приділяти деяким принципам 
відносно вибору методів розвитку особистості за І. Бехом, коли 
акцент робиться на взаємній повазі, розумінні, любові і 
співтворчості вихованця і вихователя: заохочення дітей до 
відповідей, які хотіли б почути від них; схвалення дитини з боку 
дорослого, якого вона найбільше любить та поважає; надання 
дитині свободи вираження власних думок, почуттів, що 
поважають дорослі, та інше [2, с.5]. 

Другий напрям – робота з батьками, коли їм дають поради 
відносно змістовної сутності виховання та методів виховання в 
сім'ї, перевага надається оздоровленню сімейного морально-
психологічного клімату, зміцненню родинних традицій, 
складанню родоводу, вивченню та узагальненню родинної 
духовної спадщини; спільного відвідування кращих історико-
культурних місць (музеї, парки, меморіали, історико-архітектурні 
пам'ятки тощо). З деяких питань необхідно досягти 
взаєморозуміння, бо, наприклад, ми не можемо чекати від дітей 
прояву тих чеснот або правил поведінки, яких дорослі самі не 
дотримуються, а неузгодженість у вимогах до дітей у дитячому 
садку і вдома може викликати у дитини почуття незадоволення і 
навіть агресії, розгубленості. 

І, нарешті, третій напрям роботи – організація виховної 
роботи з дітьми з урахуванням вікових та індивідуальних 
особливостей, рівня сформованості духовної культури різних 
підгруп; використання особливостей етнокультурного розвитку 
регіону, впливу різних видів мистецтва, можливості набуття 
досвіду, певних вчинків у практиці дошкільного закладу.  

Таким чином, формування основ національної свідомості 
дошкільника треба починати саме з використання надбань рідної 
культури, історико-краєзнавчого матеріалу, етнокультурних 
особливостей регіону, де все близьке та рідне кожній дитині. 

Література: 

1. Бех І. Формувати у дитини почуття цінності іншої людини // Педагогіка 
толерантності. – 2001. – ғ2 (16). – С. 16-21. 

2. Бех І. Науковий підхід – запорука виховного успіху педагога // Початкова 
школа. – 2000. – ғ11. – С. 1-5. 



 
ННАА  ДДООППООММООГГУУ  ППЕЕДДААГГООГГУУ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
133 

3. Богуш А., Лисенко В. Українське народознавство в дошкільному закладі. – 
К.: Вища школа, 1994. – 398 с. 

4. Теоретичні основи педагогіки. / За ред. О.Вишневського. – Дрогобич, 2001. – 
186 с. 

5. Закон України «Про дошкільну освіту» // Урядовий кур’єр. – 2001. – ғ 141. 
6. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника. 

Автореф....дис. доктора псих. наук. – К., 2001. – С.36-38. 
7. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника 

(Системний підхід). – К., 2000. – С.25-26. 
8. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання / Вибр. пед. твори у 2 т. – К.: 

Радянська школа. 1987. – Т. 1. – С. 340.  

Кирильчук І.Г.
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НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ В УКРАЇНСЬКІЙ СІМ
’
Ї  

ЯК ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Стаття висвітлює деякі аспекти насильства в сім’ї: причини, 
види, наслідки, особливості, ознаки насильницьких дій тощо. 

Нині проблема насильства над дітьми в сім
’
ї стала вiдкри-

тою темою. Її висвiтлюють у засобах масової iнформацiї. Гро-
мадськi органiзацiї розробляють i впроваджують освiтнi програми 
з питань боротьби з насильством. Дослiдження й експерименти в 
данiй сферi показують: таке насильство iснує давно й достатньо 
розповсюджене серед людей рiзних нацiональностей, майнового 
статку, у сім

’
ях вiруючих та невiруючих. Тенденція постійного 

зростання випадків вчинення актів насильства над дітьми в сім
’
ї 

обумовлює актуальність даної проблеми та привертає увагу 
фахівців різних галузей науки [3, с.4]. 

Насильство над дітьми в сім’ї – це кривдження фізичного, 
сексуального, словесного, емоційного та економічного харак-
теру, що, циклічно повторюючись в часі, порушує права дитини, 
встановлює контроль та диктує владу (рис. 1) [4, с.18-19].  

На жаль, у нашій країні побутує думка, що в сімейні справи 
стороннім ліпше не втручатися. Мовляв, сьогодні посварилися – 
завтра помиряться. Працівники правоохоронних органів не 
завжди поспішають виїжджати на такі виклики, приймати 
відповідні заяви. Тому відомча статистика, що ведеться в різних 
установах, неповна й не відображає всієї картини явища.  

Крім того, «невидимість» насильства над дітьми в сім’ї 
пов’язана як із неусвідомленням неповнолітніми вихованцями 
того, що над ними вчинено акт насильства, так і з небажанням і 
нерозумінням необхідності звертатися за захистом до право-
охоронних органів.  

                                                      
*
 © Кирильчук І.Г. 
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Рис. 1. Циклічність насильства в сім’ї 

Нечисленні пострадянські дослідження проблеми насиль-
ства над дітьми в сім’ї зафіксували наступні дані. Опитування 
серед дітей щодо суб’єктивної оцінки взаємин із батьками, яке 
проводила Ю.М. Якубова, засвідчило, що до 17% респондентів у 
дитинстві ставилися гірше ніж до інших дітей, причому в 10% 
випадків це були батько або мати, у 2% – брат чи сестра, у 2% – 
вітчим або мачуха. 

Витоки насильства частіше за все треба шукати в сім’ї. Так, 
за даними соціологічного дослідження «Насильство серед дітей 
та підлітків», проведеного в 2007 році, установлено, що близько 
60 % батьків систематично так чи інакше виявляють агресивне 
ставлення до своїх дітей. Факти насильства й знущання стосовно 
дітей мають у собі різні види агресії: 57% – вербальна агресія, 
50% – фізичне насильство, 36% – моральний тиск. У 33% 
насильство відбувається у стані алкогольного сп

’
яніння дорослих 

і найчастіше – з боку батьків. 
Діти з сімей, у яких практикується насильство, відчувають 

постійний психологічний дискомфорт. Для них це справжня 
трагедія, котра проявляється у таких формах: 
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 Фізичне насильство – це травмування дитини фізично, 
коли можливо як відразу виявити ознаки насильницьких дій 
(синці, переломи, травмування тощо), так і коли дані ознаки 
проявляються після акту насильства.  

Приклад із нотаток шкільного психолога. Юнак щодня 
потерпав вiд побоїв i нарiкань рiдної матерi, котра 
звинувачувала його в усiх проблемах i труднощах. Часом 
хлопець навiть не мiг прийти до школи, бо все обличчя було в 
синцях. На даний момент це чоловiк 25 рокiв, який протягом 
кiлькох рокiв вживає наркотичнi засоби й лiкується вiд цiєї 
залежностi. 

 Психологічне (емоційне) насильство – це словесні 
напади (постійна критика, образи, приниження, висміювання, 
кепкування, відмова вислухати), нездатність проявити любов, 
надати підтримку та керівництво, яких потребує дитина для 
психологічного зростання й розвитку. Шкода від такого 
насильства, безперечно, є набагато сильнішою, ніж від 
фізичного насильства (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Насильство «подвійної сили» 
 

 Сексуальне насильство – це залучення функціонально 
незрілих, необізнаних та не згодних дітей та підлітків на 
залучення їх до мануального, орального, генітального або будь-
якого іншого тілесного контакту із статевими органами дитини, а 
також пещення ерогенних зон; введення для стимуляції 
предметів у піхву, анус; сексуальна експлуатація дитини для 
порнографічних цілей або залучення до проституції; невідповідні 
вікові домагання, демонстрація еротичних матеріалів із метою 
стимуляції дитини; мастурбація з боку дитини або дорослого; 
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ексбіціонізм – демонстрація оголених геніталій, грудей або 
сідниць перед дитиною; вуайєризм – підглядання за дитиною в 
момент купання, перевдягання або перебування в туалеті, а 
також примус дитини до роздягання. 

 Байдуже ставлення до дітей, нехтування їх інтересами 
– це хронічна нездатність, небажання, подекуди й 
неспроможність батьків чи осіб, що їх замінюють, задовольняти 
потреби дітей в одязі, їжі та медичній допомозі [2, с. 57-61]. 

За твердженням більшості експертів, існують два основні 
фактори, що зумовлюють вчинення насильства над дітьми в 
сім

’
ї: зовнішні та внутрішні. До зовнішніх відносять: 

 соціальну незахищеність; 

 тяжкий матеріальний стан; 

 економічну кризу; 

 негативний вплив довкілля (саме поширення алкоголізму 
та наркоманії); 

 незнання законів, які роблять вразливими жертв 
насильницьких дій, і як наслідок – незахищеними; 

 недосконалість правової системи щодо захисту жертв 
насильства. 

Серед внутрішніх факторів виділяють такі: 
o фізична слабкість дітей; 
o слабкість психіки дітей; 
o незахищеність малолітньої дитини; 
o байдуже ставлення з боку оточуючих щодо надання 

будь-якого виду допомоги (головне – небажання давати 
свідчення в суді); 

o внутрішнє стримування – пасивне терпіння і страх [4, 
с.43-45].  

Насильство над дитиною стосується всiх сторін її життя: 
погiршується пiзнавальна сфера, апетит, сон та стан здоров

,
я; 

спостерiгаються змiни особистостi, якi не дають нормально 
самореалiзуватися (зокрема в майбутньому); виникають 
порушення поведiнки – рання алкоголiзацiя, наркотизацiя, 
аутоагресивна поведiнка, тобто суїцид, самокатування. Ось як 
можна за допомогою таблиці показати ряд ознак, які 
характеризують наслідки насильства над дітьми в сім

’
ї [1]. 
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Таблиця 
Прояви наслідків насильства над дітьми 

Ознаки 
насильницьких 

дій 
Наслідки насильницьких дій 

Страхи 
Проявляється від занурення в себе та пасивності 
до насильницької поведінки 

Зовнішні 
прояви 
поведінки 

Вразливість та відсутність контролю над ситуацією 
призводять до проявів впертості в поведінці, 
відмови розмовляти та агресивних вчинків 

Нездатність 
виразити 
почуття 
вербально 

Спостерігаючи насильство в сім
’
ї, діти доходять 

висновку, що це той спосіб, яким «дорослі» 
вирішують свої конфлікти, наболілі проблеми. 
Оскільки ніхто не показав цим дітям, як слід 
говорити про їхні почуття/думки, вони часто не 
знають, що переживають або відчувають, і як 
можна виразити свої емоції та почуття у 
вербальній формі 

Особливої уваги заслуговує питання про інноваційні моделі 
соціальних послуг дітям, які стали жертвами насильства в сім

’
ї, 

та попередження цього явища. Так, у Харкові з вересня 2007 
року за сприяння Українського фонду соціальних інвестицій 
(УФСІ) працює Центр «Підлітки у безпеці». Працівниками 
надається допомога дітям та підліткам, які зазнали насильства, а 
саме: соціально-психологічна підтримка та психологічна 
допомога; надання консультацій з правових та юридичних 
питань, допомога в оформленні документів; корекція наслідків 
насильства серед підлітків та в родинах; оволодіння 
практичними та комунікативними навичками, прийомами 
самозахисту; просвітницька, інформаційна, профілактична 
робота в родинах та дитячих колективах з попередження 
насильства над підлітками та домашнього насилля; навчання 
для соціальних працівників, соціальних педагогів, психологів, 
юристів, волонтерів, що дасть змогу поширити соціальну послугу 
та досвід попередження насильства над дітьми в сім

,
ї [5]. 

З метою профілактики та поступового викорінення згаданого 
явища ми вбачаємо доцільною тісну співпрацю соціальних 
педагогів, соціальних працівників, психологів, медичних 
працівників, юристів, працівників правоохоронних органів у 
наступних установах: 

1) служби у справах дітей; 
2) притулки при службах у справах дітей; 
3) центри соціальних служб для сім

’
ї, дітей та молоді; 
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4) заклади охорони здоров’я; 
5) заклади освіти; 
6) підрозділи органів внутрішніх справ; 
7) органи опіки й піклування. 
Крім того, важливе місце щодо попередження насильства 

над дітьми в сім
’
ї займає активна робота соціальних педагогів у 

школі. Так, поетапне розв’язання одвічної проблеми «батьки – 
діти» у співпраці з дорослими та їх вихованцями забезпечувати-
ме більш глибоке усвідомлення ними агресивних і ворожих дій 
стосовно один одного. Як наслідок, задовольнятимуться базові 
потреби членів сім

’
ї, не спостерігатиметься заподіяння шкоди, 

травм, приниження, а іноді смерті.  
Таким чином, ми можемо впевнено констатувати, що 

насильство над дітьми в сім
’
ї стало глобальною проблемою, 

котра згубно впливає не лише на окрему особистість, а й на 
суспільство загалом, на рівень культури нації, на рівень культури 
в наших сім’ях.  
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ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В ДОШКІЛЬНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ЗАСІБ ЕКОЛОГІЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 

У статті розкриваються підходи до екологічного виховання 
засобами туристсько-краєзнавчої роботи. 

Спосіб життя наших предків у давнину забезпечував тісний 
зв'язок людини й природи. Нині цей зв'язок став драматичним. 
Ми опинилися в стані не лише економічної кризи, але й 
екологічної. За даними вчених, у світі зникає щохвилини 2 га 
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лісу, щотижня – один вид рослин, щороку – один вид тварин, 
отруєні шкідливими промисловими викидами вода й повітря. 

За умов глобальної екологічної кризи та низки екологічних 
катастроф, що сталися протягом останніх десятиріч в Україні, 
особливого значення набуває підвищення рівня екологічної 
свідомості громадян. Вирішення цієї проблеми неможливе без 
уваги до того, як здійснюється екологічне виховання молодого 
покоління, починаючи з раннього дитинства. 

Від рівня екологічного мислення людини значною мірою 
залежить, якою буде Земля через кілька десятиріч, чи 
залишаться її повітря, води, ліси, ґрунти чистими, придатними до 
життя, чи забруднені нестимуть смерть усьому живому. 

Слід узяти до уваги думку видатного педагога 
Н.Ф. Яришевої, котра наголошує на необхідності підготовки 
творчого вихователя, який повинен бути обізнаний з природою 
рідного краю, мати емоційну чутливість, зацікавленість, 
спостережливість. Лише такий вихователь може закласти 
«фундамент екологічної культури» [2]. 

Тому одним із головних завдань вихователя є якомога 
раніше посіяти в дитячу душу зерна розумного, доброго, щоб 
ряснішими були сходи, і якомога дбайливіше плекати їх, щоб 
краще розвивалися й міцнішали ті почуття, які прагнемо 
закласти. Саме тому вже в дошкільному віці треба показати 
вихованцям, який привабливий світ оточує їх, скільки в ньому 
цікавого, корисного, що природа робить людей щедрішими і 
добрішими, сильними й чуйними, дарує радість й спокій. Але до 
того часу, поки дитина не відчуватиме себе частиною природи, 
особисто відповідальною за кожний її елемент, не відчує себе 
активним захисником навколишнього середовища, не навчиться 
змалечку звертатися до природи на «Ви», доти не буде 
позитивних результатів на терені екологічного виховання.  

Саме такий колектив склався в дошкільній установі ғ6 
«Теремок» відділу освіти Новокаховської міської ради і 
своєрідним обличчям цього закладу став «зелений туризм», а 
згодом – туристсько-краєзнавча діяльність. 

Цей напрямок був обраний спонтанно, тому що при 
перевірках закладу методистами методичного кабінету 
зверталась увага на те, щоб якнайширше використовувати в 
роботі з дітьми те середовище, де знаходиться дитячий садок. А 
знаходиться він у старій частині міста. Неподалік розташовані 
пам’ятники, старі будівлі, краєзнавчий музей, картинна галерея, 
парк на березі Дніпра і навіть невеликий сосновий бір. 
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Вивчивши роботу інших дошкільних закладів, публікації у 
спеціальній пресі, стало зрозумілим, що робота в цьому напрям-
ку – це унікальна інтегрована система навчання й виховання 
дітей дошкільного віку, коли дитина не помічає, що її навчають. 
Крім того, ця система роботи спрямована на виконання всіх 
завдань, які були поставлені перед вихователями. 

По-перше – це оздоровлення дітей. Неможливо знайти 
кращого вирішення цієї проблеми: максимальне перебування 
дітей на свіжому повітрі, дуже часто в парковій зоні або в 
сосновому бору, де стають більш ефективними дихальні вправи 
з елементами хатха-йоги, перебування дітей в русі, що сприяє 
забезпеченню рухового режиму, а також загартуванню у 
природних умовах. 

По-друге – вирішується питання патріотичного виховання, 
виховання духовності за допомогою краєзнавства і народознав-
ства. Так з’явилася «Стежина духовності» – знайомство з істо-
рією рідного краю, традиціями і звичаями українського народу. 

По-третє – формування початкового розуміння екологічних 
проблем і причин, які їх породжують, відчуття громадянської 
відповідальності. А ще прагнули уникнути перевантаження дітей 
частковими, випадковими знаннями, подбати про їх різнобічний 
розвиток відповідно до віку. 

Опрацьовано багато методичної літератури, публікацій із 
досвіду роботи, довідкової літератури, зроблені підбірки 
матеріалу в тематичні папки: енциклопедії екологічного, 
валеологічного, фізичного виховання, «Таємниці довкілля», 
«Червона книга Херсонщини», «Виникнення життя на землі», 
«Країни світу», «Космос», «Нова Каховка». Кожна з цих папок 
містить необхідну допоміжну інформацію для роботи з дітьми. 

Набувши певного теоретичного досвіду, педагоги розробили 
власне навчально-виховне планування. 

Весь матеріал поділили на 4 розділи: 
1. Мій рідний край 
2. Природа і екологія 
3. Абетка туризму 
4. Практичні завдання 
У розділі «Мій рідний край» діти послідовно отримують 

знання про дитячий садок, своє місто й його визначні місця і 
споруди, усе це звичайно проходить в екскурсіях. Діти старшої 
групи постійно відвідують краєзнавчий музей, де відбувається 
знайомство з історією нашого краю. 

Малята дізнаються про утворення козацтва в Україні, 
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козацькі січі, які знаходяться на території Херсонської області, 
турецькі фортеці. Знайомляться з великими містами нашої 
країни: Запоріжжям, бо це місто пов’язане із запорізьким 
козацтвом; з містом Дніпропетровськ та його знаменитим селом 
Петриківка, яке славиться чудовим розписом предметів; з містом 
Яворів, де роблять гарні яворівські іграшки. 

У розділі «Природа і екологія» відчутно простежується еко-
логічне спрямування програмного матеріалу, формування допит-
ливості, розвиток мислення. Цьому сприяють такі теми, як: «У 
сонячному царстві», «Є моря чудові – різнокольорові: Чорне, 
Червоне, Жовте, Біле», «У гостях у павучка Нафаньки», «Марс – 
планета з назвою цукерки», «Венера в гостях у Чулей-Мулей» та 
інші. 

Новим у змісті програми є розділ «Абетка туризму», він 
формує просторове уявлення, складає засади географічних 
знань, збагачує уявлення дошкільнят про Космос. Дітей 
знайомлять зі спілкою туристів, яка має певні правила поведінки. 

Під час мандрівок, походів, діти вчаться орієнтуватися по 
схемах за допомогою природних об’єктів. Цей розділ також 
включає роботу за мапою. Починаючи з молодшої групи, діти 
працюють за такими темами «У гості до ведмедика Умки» 
(знайомство з Арктикою), «Де живе пінгвінятко Віллі» 
(знайомство з Антарктидою), «Подорож до друга Умки – 
великого ведмедя» (знайомство з Північним океаном), «Зустріч з 
героями мультфільму 33 папуги» (знайомство з Африкою). 

У середній групі: «Ведмежатко Умка відправляється до 
Америки», «У гості до черепашок Ніньзя» (знайомство з Китаєм, 
Японією), «Допоможемо Мауглі» (Подорож до Індії). 

Таким чином, за допомогою казкових героїв діти мандрують 
мапою морями й океанами, їздять у гості в різні краї, попутно 
розвиваючи пам'ять, мислення, уяву, мову, закріплюючи 
математичні поняття, вивчаючи грамоту й багато чого іншого. 

ІV розділ містить усі практичні завдання, які застосовують у 
попередніх трьох розділах або закріплюють знання: 

 творчі ігри: «Кругосвітня подорож», «Космонавти», 
«Льотчики»; 

 складання казок: «Подорож Капітошки», «Казки ворони 
Каркарони»; 

 підбір дидактичних ігор: «Виклади сузір’я», «Знайди 
орбіту»; 

 вправи релаксації: «Соняшник», «Цілюще джерело»; 
 експериментально-пошукова робота: «Як на зміну дню 
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приходить ніч», «Як з’явилися метеорити й кратери на місяці»; 
 художня й музична діяльність: розваги «У гостях у 

знахарки», «Осіння мандрівка»; 
 виставка робіт із зображувальної діяльності: діти 

відображають різні теми в залежності від того, про що вони 
пізнають. Це гори й моря, тварини й рослини, планети й зірки. 

На території садка створено розвивальне середовище, 
розроблено кілька екологічних стежинок, на яких виділені 
тематичні ділянки й галявини.  

Так, для дітей молодшого віку зупинка «Лікувальна Шипшин-
ка», «Каштанчик-помагайчик». Дуже люблять діти зупинки «Му-
рашник», «смачна ділянка», галявину «Ах» із чудовими квітами. 

Для старших дошкільнят це галявина «Лікар Айболить», там 
постійно малята збирають цілющі рослини, які можна 
застосовувати для лікування людей. 

Зупинка «Гори», де можна проводити досліди з водою: 
«звідки беруться річки», «Виверження вулкану» та інші. 

«Екологічна галявина» з маленьким слоненятком – одне з 
улюблених місць дітей і батьків, а галявина «Мрій і прохань», на 
якій усіх зустрічають сестри-берізки, пристосована для 
проведення занять. 

Під улюбленою вербичкою діти люблять слухати казки, тому 
й назвали її «Казковою галявиною». 

Поступово, наповнюючи оточуюче середовище, педагоги 
разом із батьками збагачують його рослинами з різних куточків 
України. Так, ялинка приїхала з Карпатських гір, а сосна – 
справжня кримська. З Криму також були привезені м’ята, 
примула, шавлія, суниця. 

Таким чином, кожний куточок території облаштований так, 
щоб діти любили й оберігали дерева й рослини, які там 
знаходяться, щоб у них змалку формувалися поняття, що все це 
живе й потрібно нам. 

Привчаємо дітей слухати голос дерев, квітів, трави і 
вгадують, про що вони розмовляють. 

Хочеться згадати з цього приводу уривок із твору «Лісова 
пісня» Лесі Українки: 

Мавка: «Он бачиш там питає дика рожа: «Чи я хороша?» 
А ясен їй киває в верховітті: «Найкраща в світі». 
Лукаш: «Я й не знав, що в них жива розмова. Я думав 

дерево німе та й годі». 
Мавка: «Нічого в лісі в нас нема німого». 

В яслах-садку запроваджено кілька свят, які присвячені 
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оточуючій природі і вже стали традиційними. 
27 вересня відзначається «День туриста». Усі ідуть у 

сосновий бір, де дітей знайомлять із правилами поведінки в 
лісовій зоні, спорядженням туриста. 

У жовтні на туристичній стоянці проводиться «Свято печеної 
картоплі», де закріплюються Й валеологічні знання. Навесні – 
«День Землі», яке святкується 22 квітня, коли всі діти й 
працівники садочка стараються допомогти нашій Землі. Зокрема, 
прибирають територію, висаджують дерева, кущі, рослини. 
Активну участь у цьому беруть і батьки. 

22 березня обов’язково святкується «День прильоту птахів» 
і проводиться загальносадова розвага, після якої діти виготов-
ляють пташок із паперу, глини й прикрашають ними дерева, 
закликаючи птахів закличками, а на полуденок усі смакують 
пухкенькими булочками – «жайворонками», які випікають кухарі. 

«Цвітіння вишні» – це також свято на зразок японського. Бо 
це лікувальне дерево, яке символізує відродження життя. 

І, звичайно, походи в паркову зону до джерел «Вода – 
джерело життя», де закріплюється природоохоронна діяльність 
людей. 

Походом «Останнього вогнища» закінчується навчальний рік 
і підбивають підсумки роботи колективу. 

Досвід роботи закладу не залишився не поміченим, оскільки 
дошкільними закладами міста керує досвідчена, усіма шанована 
людина – методист відділу освіти Новокаховської міської ради 
Дремух Г.З. Нею здійснено ряд заходів із пропаганди 
зазначеного досвіду. Його проведено через методичну раду 
міського методичного кабінету і винесено на ознайомлення 
керівникам дошкільних закладів міста. Проведено цікавий 
семінар для працівників дошкільних закладів, які виробляють 
власний напрямок такої роботи, він представлений на засіданнях 
методичних об’єднань.  

Активно залучаються Станції юних натуралістів та туристів – 
їх працівники беруть участь в святах, допомагають на заняттях, 
розробляють певні маршрути «екологічних стежин», які дають 
можливість познайомитись із цікавими рослинами, навчають 
дітей та педагогів дошкільного закладу азам туристичної 
практики та інше. 

Софія Русова вважала природу душею, основою виховного 
процесу. Бо коли дитина набуде вміння спостерігати, 
досліджувати все, що її оточує, це навчить її любити рідний край, 
свою Батьківщину як щось неповторне [1]. 
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РОЛЬ ЗМІ У ФОРМУВАННІ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті розглядається роль засобів масової інформації у 
формуванні наукової картини світу молодших школярів. Наголошено 
на необхідності враховувати їх вплив на свідомість учнів та 
формування вчителями початкових класів інформаційної 
компетентності й інформаційної культури учнів. 

Протягом життя в кожної людини створюються певні 
уявлення про світ, що її оточує. Важливо, щоб розуміння 
особистістю навколишнього середовища, законів природи та 
взаємозв’язків у соціумі були адекватними, цілісними. Це 
забезпечують освіта та самоосвіта кожного. З дитинства починає 
формуватися наукова картина світу кожної людини. Під час 
навчання в школі діти оволодівають упорядкованими, 
системними знаннями з різних предметів, які згодом, за певних 
умов, перетворюються на їх наукову картину світу. Процес її 
формування в молодших школярів є надзвичайно важливим і 
потребує постійної участі, корекції та відповідного спрямування з 
боку педагогів. Проте не тільки знання, уміння й навички, 
отримані під час навчання в школі є складовими картини світу, 
що утворюється в учнів. Існує багато джерел інформації, 
сприймаючи яку, дитина змінює погляди на життя, навколишній 
світ, взаємозв’язки в ньому. До таких джерел відносимо і засоби 
масової інформації: радіо, телебачення, періодичну пресу тощо. 

Вагомий вплив засобів масової інформації на розвиток 
особистості відзначають вітчизняні та іноземні науковці. Відомий 
канадський соціолог і культуролог Г.Маклуен у своїй концепції 
наголошує, що епоха мас-медіа й електронної інформації змінює 
сучасну людину та її життя. Про роль засобів масової інформації 
у формуванні особистості неодноразово писали українські 
науковці Л.Гончаренко, В.Кузьменко, К.Литвиненко, Н.Мороз, 
Л.Руднєва, О.Стребна та інші. Проте додаткового розгляду, на 
нашу думку, потребують питання впливу ЗМІ на створення 
наукової картини світу школярів та організації педагогічної 
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діяльності з питань ефективного використання інформаційного 
простору для розв’язання даної проблеми. 

Отже, метою даної статті є спроба визначити роль засобів 
масової інформації у формуванні наукової картини світу 
молодших школярів, спрямувати вчителів початкових класів на 
формування інформаційної культури учнів при використанні 
інформаційних джерел.  

Під засобами масової інформації розуміють розгалужену ме-
режу установ, що займаються збором, обробкою та поширенням 
інформації, до якої входять телевізійні та радіопрограми, газети, 
журнали, інформаційні агентства та кінодокументалістика. 
Сьогодні до ЗМІ долучено й Інтернет [1]. У межах нашого 
дослідження вважаємо доцільним розглянути функції та 
характерні риси засобів масової інформації.  

Серед головних функцій сучасного інформаційного простору 
визначають інформаційну, освітню, оперативну, мобілізаційну, 
функції соціалізації, критики й контролю. Для вирішення питання 
формування у школярів наукової картини світу важливими 
будуть розгляд інформаційної, освітньої та функції соціалізації. 
Інформаційна полягає в отримані та розповсюдженні відомостей 
про важливі події, на основі яких формується громадська думка, 
світобачення людини. Освітня функція забезпечує донесення до 
людини певних знань та дозволяє адекватно оцінювати й 
упорядковувати відомості, отримані з різних джерел, 
орієнтуватися в потоці суперечливої інформації. Функція 
соціалізації сприяє засвоєнню людиною зразків поведінки, 
морально-етичних, політичних норм, що дозволяє їй 
адаптуватися в соціумі [1]. Виконання цих функцій, на нашу 
думку, має безпосереднє відношення до формування 
світоглядних уявлень особистості, творення її картини світу. 

Визначаючи наукову картину світу як результат синтезу всіх 
знань і набутого практичного досвіду, що забезпечують 
усвідомлення, упорядкування, узагальнення інформації щодо 
світосприйняття, світорозуміння та світовідчуття, В.Кузьменко 
зауважує, що засоби масової інформації є важливим джерелом 
пізнання навколишнього світу людиною, зокрема школярем [2]. 
Саме за їх допомогою пропагуються сьогодні світоглядні 
стереотипи, моделі поведінки та певні ціннісні установки, які 
безпосередньо впливають на розвиток особистості дитини та 
формування її уявлень про світ. Серед характерних рис засобів 
масової інформації виокремлюємо публічність (наявність 
необмеженого кола споживачів), що робить ЗМІ надзвичайно 
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потужним засобом впливу на свідомість людини, її світогляд. 
Такі риси, як наявність спеціальних технічних засобів, переважна 
односпрямованість впливу від комунікатора до реципієнта 
дозволяють долучити до інформаційного простору одночасно 
велику кількість читачів, слухачів, глядачів, серед яких обов’яз-
ково є молодші школярі. Отже, з одного боку, засоби масової 
інформації здатні сприяти розширенню кругозору учнів початко-
вих класів, а з іншого – є небезпека отримання інформації, яка 
може бути неадекватно сприйнята ними через невідповідність 
віковим особливостям або через «неякісність інформаційної 
продукції». До того ж, інформація з телепередач, преси і т.д., 
іноді сприймається стихійно, випадково, вона не завжди повна, а 
досить часто подається у викривленій інтерпретації. Важливо 
допомогти дитині розібратися в побаченому чи почутому, щоб 
запобігти хибним уявленням про навколишній світ. Зробити це 
можуть, перш за все, батьки та педагоги. 

У молодшому шкільному віці розвиток особистості відбува-
ється переважно в сім’ї, яка є головним джерелом інформації 
для дитини. Крім того, школяр долучається до цілком нової для 
нього групи однокласників під керівництвом учителя, який є 
авторитетом для учня. Впливаючи на світосприйняття дитини та 
користуючись високим рівнем довіри у неї до дорослих, педагог і 
батьки мають корегувати участь вихованця в інформаційному 
просторі, контролюючи перегляд ним кінофільмів, телепередач, 
газет і журналів, що відповідали б віковим особливостям, мали б 
позитивну спрямованість, сприяли б морально-етичному вихова-
нню та створенню їх наукової картини світу. Саме сім’я і школа 
покликані сьогодні сприяти формуванню в дітей інформаційної 
культури, що, за визначенням Р.Гуревича, характеризується 
здатністю існувати в інформаційному суспільстві, якому прита-
манні новизна та швидкоплинність [3]. До того ж, дослідник по-
в’язує це поняття з дефініцією «інформаційна компетентність», 
яка передбачає компетентність людини в роботі з інформацією, 
а також комп’ютерну компетентність – уміння працювати з 
комп’ютером та ІТ [3]. Для сучасної освіти є актуальним питання 
навчання дорослих і дітей правильному сприйняттю, пошуку, 
обробці та усвідомленню великого обсягу інформації, серед 
якого кожний опиняється щодня. Важливим є те, щоб 
інформаційна культура була сформована в педагогів та батьків, 
які збираються вчити цьому дітей. Тоді можна розраховувати на 
те, що увага молодших школярів буде спрямована на переважно 
корисні для них телевізійні, радіопередачі, публікації, що 
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сприятимуть інтелектуальному, творчому розвитку учнів та 
формуванню в них наукової картини світу. 

Велика кількість інформації, яку дитина може отримати 
сьогодні з різних джерел, дозволяє розширити коло знань про 
навколишній світ та зміни, що відбуваються в ньому. Перегляд 
телепередач, у яких повідомляються щоденні новини політики, 
науки, культури збільшують ймовірність розуміння людиною 
процесів, що відбуваються у світі. Науково-популярні передачі, 
художні та мультиплікаційні фільми сприяють не тільки усвідом-
ленню моральних цінностей і вихованню кращих моральних 
якостей, а й знайомлять глядачів з раніше невідомими фактами 
(історичними, науковими). Відомості, що друкуються в різних 
рубриках певних видань дозволяють орієнтуватися в різноманіт-
них сферах політичного, наукового, економічного життя людства. 
Спеціально для дітей існують і друкуються видання, що містять 
цікаву пізнавальну інформацію. Але діти не завжди натрапляють 
саме на такі джерела інформації. Дуже легко розгубитися 
сьогодні не тільки дитині, але й дорослій людині у вирії 
інформації, що потрапляє до нас із різних носіїв інформації: 
газет, журналів, телебачення, Інтернету. Як правило, така інфор-
мація є доступною, часто досить цікавою. Але чи завжди вона є 
об’єктивною, науково обґрунтованою, доступною й корисною для 
дітей? На жаль, часто трапляється так, що на основі почутого та 
побаченого, прочитаного в сумнівних джерелах, у дитини 
створюються хибні уявлення про предмети, поняття, явища, що 
відбуваються у світі. В Україні видаються цікаві дитячі журнали, 
які містять цікавий пізнавальний матеріал, поданий у доступній 
невимушеній формі. Педагоги мають рекомендувати їх дітям, 
ознайомлювати з матеріалами видань, використовуючи їх у 
навчально-виховному процесі та в позакласній, позашкільній 
діяльності. Прикладом таких видань є журнали «Яблунька», 
«Пізнайко», «Малятко», «Соняшник» та інші. Проте навіть ті 
дитячі журнали, які пропонуються дітям молодшого шкільного 
віку, не завжди задовольняють сучасні вимоги, перевантажуючи 
видання рекламою, не завжди об’єктивно інтерпретуючи в 
рекламних цілях окремі факти. 

В Україні діяльність ЗМІ регулюється законами «Про 
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про 
інформацію», «Про рекламу», «Про телебачення та радіомов-
лення» та низкою інших. Безперечно, протягом останніх років 
інформаційний простір України зазнав суттєвих змін. З’явилося 
багато нових періодичних видань, телевізійних каналів, 
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засновниками яких є як комерційні структури, так і науково-
дослідні установи, навчальні заклади та громадські організації. 
Вони містять велику кількість цікавої та важливої інформації, 
фактів із різних сфер життя на Землі, що, у свою чергу, впливає 
на свідомість дитини, поширює її кругозір, доповнює та збагачує 
її наукову картину світу. Корисним буде використання такої 
інформації як у навчальній, так і позакласній, позашкільній 
роботі, спрямованій на виконання відповідної задачі. Проте є 
деякі негативні моменти, які треба знати і враховувати 
педагогам, на які важливо звертати увагу школярів та їх батьків. 
Безперечно, вони потребують вивчення, додаткової уваги та 
розгляду. Спрямувати спільні зусилля на виховання 
інформаційної культури, критичного ставлення до почутого чи 
побаченого варто вже сьогодні. Навчаючи молодшого школяра 
аналізувати інформацію, розмірковувати над нею, аргумент-
товано доводити чи спростовувати її, учитель початкових класів 
запобігає не тільки утворенню хибних уявлень учнів про 
навколишній світ, а й формує науковий стиль мислення, адаптує 
дітей до сучасного життя, виховує інформаційну культуру, 
сприяє формуванню в них наукової картини світу.  
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ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЗНАЧУЩИХ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ ЦІННОСТЕЙ НА УРОКАХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ 

У статті розглядаються можливості формування в молодших 
школярів значущих для українського народу цінностей як на уроках, 
так і в позакласній роботі з громадянської освіти. 

Уроки громадянської освіти стали невід’ємним складником 
формування особистості учнів ХХІ століття. Це відповідає як 
запитам сучасного українського соціуму, що рухається в напрямі 
утвердження громадянських цінностей, так і стратегічним вимо-
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гам основоположних освітніх документів – Закону України «Про 
загальну середню освіту», Державної національної програми 
«Освіта» (Україна ХХІ ст.), Національної Доктрини розвитку осві-
ти, «Концепції громадянського виховання особистості в умовах 
розвитку української державності», що спрямовують зміст 
навчально-виховного процесу на формування гармонійно розви-
неної та гуманної особистості. З метою розвитку засадничих 
принципів громадянської свідомості в початковій ланці загально-
освітньої школи впроваджено навчальний курс «Я і Україна», що 
репрезентує галузь «Людина і світ» оновленого Державного 
стандарту початкової загальної освіти, у якому чільне місце 
належить навчальному предмету «Громадянська освіта». 

Предмет «Громадянська освіта» безпосередньо пов’язаний 
із нагальними потребами громадянського суспільства й дієво 
сприяє соціалізації особистості молодшого школяра. Він охоплює 
п’ять тем – «Людина», «Людина серед людей», «Правила життя 
в суспільстві», «Культура» і «Громадянські права та обов’язки», 
ставлячи перед собою за мету формування особистості, для якої 
любов до рідної землі, нації, держави поєднується з культурою 
толерантності й утвердженням демократичних цінностей, 
інституцій. Це свідчить про те, що ідеологія громадянського 
суспільства зовсім не виключає національні чинники й традиції. 
Навпаки, оптимальна модель такого суспільства якраз 
передбачає органічний cинтез загальноєвропейських пріоритетів 
і національної ментально-культурної специфіки.  

Саме це дає підстави науковцям стверджувати, що до 
виховних завдань предмета «Громадянська освіта» належить 
«формування у молодших школярів найбільш значущих для 
українського народу цінностей» [4, с.248], серед яких передусім 
виділяються «патріотизм, державотворчість, соціальна справед-
ливість, первинність духовного щодо матеріального, природо-
любство, людинолюбство, працелюбство, взаємоповага; вихо-
вання в дитини власного «Я», віри у свої сили, талант, здібності; 
виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, 
здатної бережливо ставитися до природи, світу речей, самої 
себе, інших людей, розуміти значення життя як найвищої цінно-
сті» [4, с.248]. Тому проблема формування в учнів на уроках 
громадянської освіти знакових для українського народу якостей і 
чеснот є нині вельми актуальною для національної педагогіки. 

Категорія цінностей і проблематика, пов’язана з їх функці-
онуванням, традиційно представлена в педагогіко-психологічній 
та етико-філософській літературі. Онтологічну інтерпретацію 
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категорії цінностей своїми працями репрезентували М.Каган, 
Л.Столович, Н.Чавчавадзе, зосередивши увагу на її базових, 
найпосутніших характеристиках. У роботах Л.Божович, О.Леон-
тьєвої, Д.Узнадзе виокремлено психологічні механізми процесу 
формування цінностей. У сфері педагогічної думки відчутним є 
акцентування на соціумній та особистісній природі цієї категорії. 
Так, І.Бех, К.Роджерс, О.Сухомлинська, К.Чорна аналізують 
аспекти розвитку особистісних цінностей дитини в контексті 
громадянського виховання, В.Бутенко вивчає вплив цінностей на 
становлення духовної культури особистості, Т.Мадьковська 
розглядає структуру цінностей у взаємозв’язках із соціальною 
поведінкою людини, В.Петрушин досліджує особливості 
цінностей крізь призму педагогічної діагностики. 

З огляду на це важливим і своєчасним є осмислення про-
цесу формування засобами громадянської освіти в молодших 
школярів значущих для українського народу цінностей, серед 
яких у першу чергу треба виділити любов до своєї Батьківщини, 
утвердження й розвиток моральності, культ працелюбства, 
пошану й інтерес до своєї «малої батьківщини».  

Здійснення громадянської освіти школярів розпочинається з 
перших років їхнього навчання. Починаючи з першого класу, у 
межах уроків громадянської освіти активно формуються 
патріотичні почуття. Учителі молодших класів чимало часу 
відводять виховним бесідам із учнями про Україну, висвітлюючи 
важливі моменти її історії та сучасності, розповідаючи про її 
видатних осіб, окреслюючи масштаби її перспектив. На уроках 
громадянської освіти учні початкової школи знайомляться із 
символікою суверенної Української держави – гербом, прапором, 
гімном, учаться шанувати цю символіку. Уроки патріотичної 
спрямованості закладають основи громадянської культури 
особистості учня молодших класів і засвідчують незмінну 
актуальність думки В.Сухомлинського про те, що «бути 
громадянином за шкільною партою – значить особисто 
зацікавлено знати свою Батьківщину, її славне минуле, героїчне 
сучасне и величне майбутнє... Бути освіченим громадянином 
нашої Вітчизни – значить любити її такою, якою її створили 
старші покоління, якою вона вийшла з жорстокої боротьби в роки 
ворожих навал» [5, с.355–356]. 

У початковій школі на уроках громадянської освіти значна 
увага приділяється формуванню моральних засад особистості. 
Зусилля педколективу, учителя спрямовуються на те, щоб вихо-
вувати учнів молодших класів на засадах гуманістичної культури 
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й гуманної педагогіки. Це передбачає розвиток таких особи-
стісних якостей, як доброта, чуйність, милосердя, толерантність, 
совісність, чесність, правдивість, гідність, справедливість, терпи-
мість до людей, повага і любов до своїх батьків, роду, що є 
визначальними для людської поведінки. Формування в молод-
ших школярів виділених якостей відбувається як у процесі 
вивчення тем «Людина серед людей», «Правила життя в 
суспільстві», «Культура», так і протягом усього навчально-
виховного процесу.  

Уроки громадянської освіти є важливою частиною навчаль-
но-виховного процесу в річищі формування працелюбства – 
однієї з найбільших чеснот українського народу. Учні взнають 
про хліборобську працю, якою споконвічно відрізнялися українці, 
про духовні засади й економічну значущість хліборобства, а 
також про народні обряди, звичаї, пов’язані із цією працею. Зміст 
громадянської освіти в початковій школі дозволяє висвітлити 
моральні й матеріальні аспекти працелюбства, у доступній 
формі розповісти про важливість трудової ініціативи, підприєм-
ництва, бізнес-діяльності. Також учні одержують первісні мо-
рально-правові знання, елементи яких наявні в багатьох 
літературних творах – як фольклорних, так і авторських, для чого 
навіть актуалізується класика літератури для дітей, зокрема 
«Колобок», «Івасик-Телесик», «Казка про царя Салтана», 
«Котигорошко» тощо. Усе це виховує в учнів почуття 
справедливості, відповідальності, товариськості, співпереживан-
ня, неприйняття зла, стимулює в молодших школярів інтерес до 
прав і обов’язків людини, без дотримання яких неможливо 
уявити культуру громадянського суспільства.  

Серед значущих для українського народу цінностей окреме 
місце посідає любов до рідних місць. Українська ментальність 
завжди з особливим пієтетом ставилася до рідного обійстя, до 
своєї «малої батьківщини». Це важливо й у тому сенсі, що 
краєзнавчі відомості, інформація також містять значний 
виховний і формуючий потенціал. У початкових школах 
Херсонщини в рамках здійснення громадянської освіти 
традиційно ведеться таврієзнавча робота. Так, у гімназії ғ 20 
Херсонської міської ради вчителями молодших класів Т.Бондар, 
О.Полєвіковою розроблено й впроваджено факультативний курс 
літературного таврієзнавства «Письменники Херсонщини – 
дітям». Мета цього курсу полягає в ознайомленні школярів із 
найвідомішими творами поетів і прозаїків Таврійського краю, 
їхнім внеском до скарбниці національної літератури, формуванні 
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почуття гордості за рідний регіон, його культурну й літературну 
історію, розвитку художньої обдарованості дітей. Програма курсу 
літературного таврієзнаства «Письменники Херсонщини – дітям» 
містить пояснювальну записку, коло читання, навчальні етапи, 
вимоги до знань, умінь учнів на кінець кожного навчального 
етапу; а також орієнтовне планування уроків: підготовчого 
(1 клас), початкового (2 клас), основного (3 клас), завершального 
(4 клас) етапів літературного таврієзнавства; подаються зразки 
уроків з першого по четвертий класи [2]. Усе це стає підґрунтям 
для ефективного вивчення творчості письменників Таврії і 
досягнення виховних цілей.  

У здійсненні громадянської освіти серед вихованців початко-
вої школи доцільно вдосконалювати не лише змістовий мате-
ріал, але й методичний інструментарій. Науковці слушно зазна-
чають, що провідну роль на уроках громадянської освіти повинні 
відігравати активні й інтерактивні методи навчання, які стимулю-
ють самостійне та критичне мислення учнів і спираються на 
принципи багатосторонньої взаємодії. До таких навчальних 
форм належить проектна робота. О. Полат, виокремлюючи сут-
ність проектної діяльності, характеризує її як «спосіб досягнення 
дидактичної мети через детальну розробку проблеми учнями, 
яка повинна завершитися … практичним результатом» [3, с153]. 
Це визначення важливе тим, що слугує підставою для 
принципового висновку: основу проектної діяльності складає 
діяльнісний підхід. Цей підхід безпосередньо пов’язаний із 
формуванням у молодших школярів на уроках громадянської 
освіти ключових компетенцій, у тому числі таких, що свідчать про 
громадянську компетентність учнівської особистості. Серед 
таких компетенцій необхідно виділити основні, що виявляються в 
таких уміннях: актуалізовувати власний досвід, раціонально 
послуговуватися одержаною інформацією, аргументовано 
відстоювати свою думку, брати участь у вирішенні конфліктних 
ситуацій, нести відповідальність за прийняті рішення.  

Досвід педагогів початкової школи гімназії ғ 20 Херсонської 
міської ради переконує в доцільності здійснення громадянської 
освіти через залучення учнів до проектної діяльності. Молодші 
школярі в цьому навчальному закладі систематично виконують 
творчі проекти з таких тем, як «Життя – найвища цінність», 
«Людські чесноти», «Попередження правопорушень серед 
дітей», «Українські державні і народні свята», «Моя країна – 
Україна», «Державні символи України», що дає змогу 
активізувати творчу активність, пізнавальну увагу, морально-
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етичні цінності майбутніх громадян [2].  
Також дослідники наголошують на тому, що методика 

викладання громадянської освіти потребує створення системи 
навчальних ситуацій, які дозволяють на практиці апробувати 
засвоєні громадянські знання, уміння, цінності. Науково-
педагогічна література пропонує низку таких методів, що може 
застосовуватися також і на рівні початкової школи. Розглянемо 
класифікацію основних методів, ефективних на уроках 
громадянської освіти, запропоновану М.Поповим (табл. 1) [3]. 

Таблиця 1 
Класифікація методів громадянської освіти 

Група методів Змістова характеристика 

Ситуативні Розгляд реальної або змодельованої ситуації 

Дискусійні Обговорення різних проблем, цілеспрямований обмін 
думками, судженнями, ідеями  

Рефлексивні Самоаналіз, оцінювання власних дій або дій 
конкретної групи 

Пошукові Визбирування конкретної інформації з різних джерел, 
формулювання моделі наукового дослідження 

Асоціативні Стимулювання й розвиток асоціативного мислення 

Аналітичні Формування критичного мислення, відпрацювання 
дедуктивного та індуктивного підходів 

Ігрові Імітація, моделювання реальних або придуманих 
ситуацій 

Проектні Освоювання способів діяльності та ключових 
компетенцій в умовах вирішення реально значимого 
соціального завдання 

Водночас варто зважувати й на концепції тих дослідників, які 
підкреслюють, що громадянську освіту в шкільному втіленні не 
треба обмежувати форматом уроків і навчальних занять. Так, 
П.Кендзьор наголошує: найбільш ефективними у річищі 
громадянської освіти є ті форми та методи, що виводять учнів за 
стіни школи, залучають їх до діяльності спільно з громадськими 
організаціями, сприяють вияву ініціативи щодо участі в 
самостійних корисних та суспільних справах [1]. Інакше кажучи, 
здійснення громадянської освіти в початковій школі має 
відбуватися у формі як урочної, так і позакласної діяльності.  

Уроки громадянської освіти є важливим складником розвит-
ку гуманістичної свідомості й громадянської культури учнів мо-
лодших класів. У процесі навчальних занять учні початкової 
школи не тільки одержують необхідні знання про життєдіяльність 
в умовах громадянського суспільства, а й детально знайомлять-



 
ННАА  ДДООППООММООГГУУ  ППЕЕДДААГГООГГУУ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
154 

ся із значущими для українського народу цінностями, серед яких 
любов до своєї Батьківщини, інтерес до її історії та досягнень, 
працелюбство, культивування добродійних і гуманістичних мо-
ральних якостей. Для посилення формувального впливу уроків 
громадянської освіти важливо активніше проводити серед учнів 
початкової школи краєзнавчу й українознавчу роботу, система-
тично вивчати культурні, художні й духовні здобутки українського 
народу, акцентувати на значенні цих здобутків у загально-
цивілізаційному аспекті, проводити заняття з метою розвитку 
милосердя, честі, совісності, правдивості, людської гідності.  
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

У статті розкрито необхідність розвитку дитячої творчості на 
уроках музичного мистецтва. 

Творческая деятельность осуществляется в результате кон-
такта, взаимодействия личности учителя и личности ученика. 
Для этого необходима особая организация всего педагогичес-
кого процесса, такая система педагогического воздействия, 
которая бы стимулировала ребят к творческой музыкальной 
деятельности. 

На наш взгляд, главной целью обучения должно стать 
формирование у ребѐнка умения управлять процессами 
творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, 
решением сложных проблемных ситуаций. Детское творчество 
всегда связано с увлечѐнностью детей, с их ярким 
эмоциональным состоянием и реакциями, возникающими в ходе 
творческой деятельности. Л.С.Выготский, Я.А.Пономарѐв и 
другие психологи считают эмоциональные процессы 
важнейшими «механизмами» творчества [2]. 

По своей удивительной способности вызывать в человеке 
фантазию искусство занимает, безусловно, первое место среди 
всех многообразных элементов, составляющих сложную 
систему воспитания человека. А предмет музыки, как никакой 
другой, располагает возможностями для созидания, так как 
музыка есть предмет сотворчества на уровне личности автора 
музыкального произведения, личности учителя и личности 
ученика, где ведущее значение приобретает потенциал 
личности ученика, его потребность и способность к творчеству, 
самореализации, совершенствованию. Музыка является 
своеобразным посредником между творчеством и восприятием. 
Однако мало организовать процесс общения с музыкой так, 
чтобы соединить с ней детскую душу, необходимо вызвать у 
детей такое чувство, когда музыка для них – это и есть сама 
жизнь их души. 

Следует помнить, что ученик – это слушатель, исполнитель, 
хотя и менее знающий и опытный, не проявляющий своего 
отношения к музыке. Недостаточно научить его каким-то музы-
кальным умениям, дать знания о музыке – важно пробудить по-
стоянную потребность в общении с ней, творческую активность. 

                                                      
*
 © Бессонова И.В. 



 
ССККААРРББННИИЦЦЯЯ  ММЕЕТТООДДИИЧЧННИИХХ  ІІДДЕЕЙЙ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
156 

Однако рационально описать и объяснить творчество едва 
ли возможно, ибо творчество – процесс сугубо индивидуальный, 
свободный, в котором решающие моменты принадлежат 
чувствам, интуиции, соображению, воле, вере, мечте. 

Тем не менее, уникальное подчиняется общим законно-
мерностям, хотя, конечно, обусловлено и объяснимо не только 
ими. Укажем, прежде всего, на общие закономерности всякого 
творчества. Их можно представить в виде следующих моментов: 

 накопление разнообразного жизненного опыта; 

 первоначально интуитивное его осмысление и 
обобщение; 

 сознательный первоначальный анализ и отбор результа-
тов опыта с токи зрения их важности, существенности; 

 стремление духовно изменить объекты опыта; 

 логическая обработка и соединение результатов интуи-
ции, воображения, волнения и верования с идеями сознания; 

 обобщение и личная интерпретация всего процесса 
творчества в целом, уточнение и развитие идей сознания, их 
окончательная формулировка. 

Разумеется, это лишь грубая логическая схема творческого 
процесса. А.Т. Шумилин, изучив механизмы и закономерности 
творчества, утверждает, что все качества личности, необходи-
мые для созидания, успешно развиваются в процессе обучения 
и творческой деятельности, что каждому человеку доступны 
самые высокие творческие достижения, которые обусловлены 
трудолюбием и обучением. Для этого лишь необходимо грамот-
ное руководство со стороны педагога и знание последним 
физиологических закономерностей личности ученика, участвую-
щего в творческом процессе [4]. 

Исходя из этого, мы выделяем следующие составляющие 
творческого процесса: 

1. Цельность восприятия – способность воспринимать 
художественный образ целиком, не дробя его. 

2. Оригинальность мышления – способность субъективно 
воспринимать предметы и явления окружающего мира посред-
ством чувств, через личностное, оригинальное восприятие и 
материализовывать в определѐнных оригинальных образах. 

3. Гибкость, вариативность мышления – способность 
переходить от одного предмета к другому, далѐкому по 
содержанию (например, музыка и литература). 

4. Лѐгкость объединения идей – способность легко, в ко-
роткий промежуток времени выдавать несколько разнообразных 
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идей. 
5. Сближение понятий – способность находить причинно-

следственные связи, ассоциировать отдалѐнные понятия. 
6. Способность к рефлексии – способность к оценочным 

действиям. 
7. Воображение или фантазия – способность не только 

воспроизводить, но и создавать образы или действия. 
Задача творческого развития школьников заключается в 

том, чтобы, с одной стороны, целенаправленно и систематиче-
ски развивать способности учащихся, необходимые для занятия 
любым видом творчества, в данном случае музыкальным и 
художественным: оригинальное, образное мышление, воображе-
ние, эмоциональную отзывчивость и т.д., а с другой стороны – 
формировать потребность в творчестве и общении с искусством 
[5]. 

Необходимо, чтобы каждый ребѐнок не только смог нау-
читься читать заложенный в том или ином произведении искус-
ства авторский замысел, включающий в себя отношение автора 
к изображаемому, его чувства и мысли, но и смог свободно 
овладеть языком искусства как средством выражения своего 
собственного отношения к тем или иным явлениям жизни. 

В музыкальном творчестве ведущую роль играют синтез 
эмоциональной отзывчивости и мышления абстрактного и кон-
кретного, логики и интуиции, творческого воображения, активно-
сти, способности быстро принимать решения. Творчество ребят 
связано с самостоятельными действиями и с умением опериро-
вать известными им музыкально-слуховыми представлениями 
[2]. 

Детское творчество на уроках музыки, конечно, не искус-
ство, оно представляет собой познавательно-поисковую музы-
кальную практику. Но тем оно и ценно, что учащиеся сами 
открывают что-то новое, ранее им не известное в мире музыки. 
Несмотря на свою специфику, музыкальное творчество подчиня-
ется общим закономерностям. Поэтому разработанные приѐмы 
основаны на знаниях особенности музыкального воспитания, но 
ориентированы на развитие общих психофизиологических 
механизмов, составляющих любой творческий процесс. 

Процесс развития творческих способностей можно условно 
поделить на психофизиологические составляющие. Они 
отвечают уровню умений и навыков учащихся, которого они 
достигают в конце обучения, а также способам достижения этого 
уровня – ряд приѐмов на каждый механизм, который составил 
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процесс развития творческих способностей [3]. 
Цельность восприятия. Этим термином обозначают 

способность воспринимать действительность целиком, не дробя 
еѐ. Воспринимать мир в образах, а не аналитически. 

Главное место здесь занимает категория «художественный 
образ». Такое восприятие даѐт возможность познавать содер-
жание через форму в их единстве, которое осуществлено и 
пронизано личностью художника, а через него – интересы и 
вкусы общества, нации, эпохи и т. д. Восприятие художествен-
ного образа всегда шире, многомернее, чем эпизодический кон-
такт с произведением. Именно художественный образ является 
критерием художественного восприятия; постижение его – твор-
ческий процесс, в котором возникает сам феномен искусства. 
Таким образом, искусство способно приобщить учащихся к 
творчеству, как личному художественно-образному мышлению. 
Искусство даѐт возможность воспринимать окружающий мир как 
взаимосвязь нравственных проблем общества и личности, во-
площѐнных в художественном образе; через него эти проблемы 
могут стать глубоко личными, пережитыми. Результатом 
деятельности по целостному восприятию художественного 
образа является определение собственной позиции [1]. 

Ведущей задачей становится умение слушать, целостно 
анализировать музыкальное произведение. 

Например: ситуация-игра «Творческая мастерская». 
Учащиеся разбиваются на три группы: художники, поэты, 

танцоры. Предлагается произведение для слушания. Даѐтся 
установка на воспроизведение художественного образа услы-
шанного произведения согласно своему виду деятельности. В 
разных классах одинаково работает механизм творческого про-
цесса: осознание, постановка проблемы; нахождение принципа 
решения – выдвижение гипотезы, замысла художественного 
произведения; развитие и разработка замысла; практическая 
проверка гипотезы. 

Но существенной разницей в заданиях будет то, что пя-
тиклассники нацелены на конкретно-образные воспроизведения 
образов (предметы, явления), а восьмиклассники – на абстракт-
но-образные (чувства, ощущения), что также обусловлено психо-
логическими новообразованиями. 

Гибкость мышления. Способность быстро и легко перехо-
дить от одного явления к другому, далѐкому по содержанию, 
называют гибкостью мышления. 

Эту способность можно развивать на уроках музыки с 
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помощью частой смены видов деятельности, а особенно 
эффективно – с использованием разнообразных творческих 
заданий в относительно короткий промежуток времени урока, 
что обеспечивает быстрое «переключение» с одного объекта 
деятельности на другой, относительно отдалѐнный. 

Примером такого задания будет ролевая игра «Я – сочини-
тель». Здесь предлагается решить целый комплекс творческих 
задач на знание выразительных средств музыки. Данный приѐм 
требует предварительной подготовки и умения оформлять 
задания на сочинение ритмических рисунков, определение 
размера и других составляющих музыкального языка. 

Суть приѐма игры «Я – сочинитель» в следующем. Учащим-
ся предлагается составить ритмический рисунок в размере 
четыре четверти, состоящий из 3-4 тактов, сочинить текст к Рит-
мическому рисунку. Далее предлагается, представив сочинѐн-
ный ритмизованный текст как первую часть 3-частной формы, 
выразить в цвете вторую и третью часть, при условии, что 
вторая – контрастная, а третья – дублирует характер первой. 

Первая часть: «Я люблю слушать музыку. Песни я тоже 
петь люблю». (Поделить на четвертные, восьмые и паузы). 

Вторая часть, выраженная рисунком, олицетворяла тишину, 
молчание, покой (на синем фоне несколько ярких звѐзд), что 
являлось контрастом к первой, ярко звучащей части. 

Третья часть – цветовое решение первой – выразила идею 
света, звучания красоты (на фоне красочных разводов 
несколько нотных знаков). 

Этот приѐм демонстрирует достаточно гибкое решение 
творческого задания и развитость образного мышления. 

Следующий приѐм, рекомендуемый для развития гибкости 
мышления, мы назвали – «Литературная музыкальная палитра». 
Этот приѐм формирует способность к преодолению образной 
фиксированности. Он употребим уже на первых этапах развития 
гибкости мышления в процессе решения творческих заданий. 
Реализуется данный приѐм в три этапа: 

1. Учащимся предлагается прослушать музыкальное 
произведение, где обязательным условием будет присутствие 
двух контрастных по характеру частей (например, грустная и 
торжественная). 

2. После анализа характера и содержания произведения 
учащимся предлагается перечислить слова-»оттенки» к понятию 
«грусть» (трагедия, драма, печаль, переживание, волнение, 
обида, раздумье) и к понятию «торжество (по аналогии). 
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3. Напротив каждого слова-»оттенка» предлагается нари-
совать кружок определѐнного цвета, который, по мнению учаще-
гося, соответствовал бы его литературному образному значе-
нию. 

Итак, составив такую палитру на наиболее часто встречаю-
щиеся в музыке образные понятия, мы не только решаем задачу 
на развитие гибкости мышления, но готовим учащихся к аб-
страктному, образному мышлению в процессе передачи музы-
кального произведения средствами изобразительного искусства. 

Этот приѐм рекомендуется использовать в течение всех лет 
обучения музыке в школе, качественно изменяя его в процессе 
развития учащихся. 

В старших классах предлагается возвести описанные этапы 
данного приѐма в мыслительную деятельность. А продуктом 
выдавать абстрактно-образный рисунок, выраженный в соответ-
ствующих музыке цветовых гаммах, что будет являться музы-
кальной палитрой одного, данного музыкального произведения. 

Оригинальность мышления – следующий и обязательный 
критерий творческой развитости, так как творческая деятель-
ность всегда обладает признаком оригинальности. Оригиналь-
ная деятельность, завершающаяся созданием новой вещи, 
явления, способа действия, – классический тип творчества. 
Каждое сочинение несѐт в себе отпечаток личности, 
оригинальность творца. 

Одним из показателей оригинального мышления в процессе 
творческого задания является приѐм «Перевод музыки на язык 
другого вида искусства». П.Антокольский приравнивал любой 
художественный перевод на язык другого искусства к труду 
оригинального автора [1]. 

Простейшим заданием будет предложение учащимся после 
прослушивания и анализа музыкального произведения 
«перевести» его на язык красок или движений. 

Требования к старшеклассникам относительно этого 
приѐма будут усложняться. Им предлагается сочинить историю, 
рассказ, стихотворение в письменной форме, выразить в цвете 
(абстрактно) образный строй каждой из частей или пантомимой 
изобразить услышанное и увиденное содержание данного 
музыкального произведения. 

Следующий приѐм – «Музыка в движении». Начиная с пер-
вых уроков музыки, учащиеся используют двигательные упраж-
нения с целью передачи выразительных средств музыки: так, 
вокализируя мелодию, они показывают еѐ направление жестом. 
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Мы предлагаем для совершенствования данного приѐма 
вводить в содержание уроков навык дирижѐрского жеста с 
целью последующего управления как собственным исполне-
нием, так и дирижирования классом-хором. 

Готовность памяти является существенным критерием 
творческого развития. От того, насколько быстро и качественно 
ребѐнок способен запомнить, опознать, воспроизвести немед-
ленно или с отсрочкой учебный материал, будет зависеть и 
уровень творческих способностей. 

Память необходимо подготовить не просто к воспроизве-
дению знаний и умений, но к нестандартному их использованию 
в процессе решения творческих задач. 

На пути к решению такого рода задач необходимо 
сформировать у учащихся способность к быстрому, точному 
воспроизведению информации, другими словами – готовность 
памяти выдать нужную информацию в нужную минуту. 

Мы предлагаем для этого, начиная уже с пятого класса, 
разбирать прослушанные произведения, исходя из следующего 
плана: 

1. Украинское произведение или зарубежное. 
2. Классическое, романтическое или современное 

произведение. 
3. Характер произведения. 
4. Выразительные средства музыки. 
Сближение понятий. Задача педагога – пробудить личност-

ную заинтересованность ребѐнка в искусстве. И этому способ-
ствуют задания, требующие адекватного выражения собствен-
ного чувства, отношения, настроения, замысла учащегося. 

Например, приѐм «Пропущенное слово». Мы просим ребят 
найти слово, которое дополняло бы список рядом стоящих для 
подтверждения ключевого слова (например, в пятом классе 
первая тема семестра «Музыка и искусство слова»). 

Романс – это… и музыка (литература). 
Балет – это … танец и музыка (литература). 
Опера – это… музыка, танец, театр (литература, 

изобразительное искусство или прикладное). 
Это задание можно выполнить как устно, так и письменно. 

Оно активно способствует развитию мышления в процессе 
поиска ассоциативных связей. 

Ещѐ один приѐм – «найди ненужное слово». 
Учащимся предлагается цепочка музыкальных слов, 

которые бы исчезли из литературных произведений, не будь 



 
ССККААРРББННИИЦЦЯЯ  ММЕЕТТООДДИИЧЧННИИХХ  ІІДДЕЕЙЙ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
162 

музыки. При перечислении учителем этих слов учащимся 
ставится условие: поднимать руку или говорить слово «нет» в 
случае «ошибки» педагога: 

песня, нота, рояль, слово, пластинка, дирижѐр, струна, 
оркестр и т. д. 

Способность к рефлексии очень важна и необходима при 
исполнении какого-либо творческого задания. 

Например, приѐм «Самостоятельное оценивание». Исполь-
зуется как при сомооценивании, так и оценивании одноклас-
сников. 

Воображение и фантазия. Фундаментальным моментом 
творческого воображения является комбинирование – 
разрушение старых понятий, систем и созидание из этих 
элементов новых систем и понятий. 

Приѐм «Импровизация отдельных способов музыкальной 
выразительности». 

1. Творческие задания в процессе комбинирования, 
направленные на совершенствование знаний о форме как 
средство музыкальной выразительности: 

- прослушав произведение, графически изобразить 
форму; 

- выразить в рисунке закономерность чередования 
частей в трѐх формах: трѐхчастная, куплетная, вариационная, 
рондо; 

- сочинить сказку (рассказ) определѐнной формы 
(задание по группам и индивидуально); 

- сочинить собственную форму и выразить еѐ через 
музыку, стихи или рисунок. 

2. Творческие задания в процессе комбинирования, 
направленные на совершенствование знаний о ритмическом 
рисунке как средстве музыкальной выразительности: 

- прослушав отрывок музыкального произведения, 
изобразить графически ритмический рисунок; 

- сочинить ритмический аккомпанемент к стихотворению 
и записать его. 

3. Творческие задания, направленные на совершенствова-
ние знаний о ладе как средстве музыкальной выразительности: 

- учащиеся прослушивают отрывки из музыкальных 
произведений в разных регистрах и создают простые движения, 
характеризуя тот или иной регистр; 

- нарисовать звуковысотную «лестницу», которая 
символизировала бы восхождение от низкого к высокому 
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регистру и вмещала бы характерных для каждой высоты героев. 
4. Творческие задания, направленные на совершенствова-

ние знаний о темпе: 
- передача в движении под музыку ускорения и 

замедления: переход от ходьбы к бегу, о бега к прыжкам и т. д.; 
- составить рассказ, где герой (герои) или предмет 

подчиняется по каким-то причинам агогике (изменению темпа). 
5. Творческие задания, направленные на совершенствова-

ние знаний о динамике: 
- мимикой и движениями изобразить динамический 

характер нюанса форте, меццо форте, пиано; 
- передать через явления природы в рисунке 

динамические нюансы: форте, меццо форте, пиано. 
Все выше перечисленные приѐмы используются в тесном 

«сплетении». Один и тот же приѐм в контексте урока может 
решать сразу несколько задач, направленных на развитие 
способностей учащихся. 

Главным критерием отбора данных знаний была их 
содержательная сторона, нацеленная на личностную 
значимость их для каждого школьника, на поиск личностного 
смысла. 

Общение с музыкальным искусством через подобного рода 
приѐмы даѐт возможность каждому занять индивидуальную 
позицию, выделить собственные смысловые и ценностные 
ориентации. 

Проблема развития комплекса свойств личности, входящих 
в понятие «творческие способности», требует длительной целе-
направленной работы, поэтому эпизодическое использование 
творческих задач не принесѐт желаемого результата. Познава-
тельные задания должны включать в себя всю систему познава-
тельных действий и операций, начиная с действий, связанных с 
восприятием произведения, запоминанием необходимых для 
творчества знаний, припоминанием, осмыслением, и заканчивая 
операциями логического и творческого мышления [1]. 

Всю структуру урока необходимо направить на развитие 
творческих способностей, уделяя большое внимание творческо-
му развитию учащихся в различных видах музыкальной 
деятельности: при слушании музыки, пении, игре на детских 
музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических упраж-
нениях, при подаче нового материала, расширяющего 
музыкальные познания учащихся. 

Особенно важное значение приобретают творческие 
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задания на уроках закрепления и совершенствования знаний, 
умений и навыков. Ведь при повторении, как правило, большая 
часть заданий обычно направлена на воспроизводящую 
деятельность, и, хотя она и создаѐт фундамент для успешного 
осуществления творческой деятельности, тем не менее 
воспроизведение без дальнейшего развития не имеет смысла. 
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РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ УМІНЬ  
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ 

У статті розглянуті складові когнітивних умінь та шляхи їх 
розвитку на уроках фізики. 

Когнітивні вміння – полікомпонентний феномен, у складі 
якого можна виділити: 

- організаційну; 
- операційну; 
- інформаційну; 
- комунікативну складові. 
Призначення першої полягає в навчанні школярів організо-

вувати свою діяльність із набуття знань: уміти поставити задачу 
й спланувати її рішення, знайти потрібні джерела інформації й 
зуміти не розгубитися в ній; знати, як складати конспект, 
реферат, анотацію, план; уміти користуватися мережею Internet, 
шукати необхідну інформацію в різних джерелах. Зміст другої 
складової когнітивних умінь – операційної – полягає в уміннях 
виконувати певні дії (пізнавальні, розумові, практичні) за 
алгоритмами, правилами, схемами. До складу інформаційної 
складової входять знання та вміння, необхідні для отримання 
нових знань і застосування їх у різних сферах людської 
діяльності. Комунікативна складова когнітивних умінь включає 
групу вмінь, застосування яких забезпечує здійснення 

                                                      
*
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інтерактивного (діалогового) спілкування між учасниками. Таким 
чином, під когнітивними вміннями розуміють загальнонавчальні, 
тобто універсальні вміння, володіння якими дозволяє людині 
самостійно працювати з інформацією у процесі її набуття. 
Засвоїти знання – це означає бути здатним:  

- відтворити елементи бази навчальної інформації; 
- застосувати елементи навчальної інформації для 

розв’язання типових задач предмета; 

- використовувати знання для здобуття нової інформації 
та розв’язання нових задач в інших умовах. 

Формування когнітивних умінь неможливе без вивчення 
когнітивних процесів, до складу яких входять: увага, сприймання, 
мислення пам’ять. Усі вони тісно пов’язані в пізнавальному 
процесі. 

Розглянемо детально кожен процес і зупинимось на 
методах та прийомах формування когнітивних умінь.  

Увага – неспецифічна суб’єктивна активність, яка лежить в 
основі всіх психічних явищ людини. З увагою пов’язані 
спрямованість та вибірковість пізнавальних процесів. 

Увагою визначаються: 

- точність і деталізація сприйняття; 
- міцність і вибірковість пам’яті; 
- спрямованість і продуктивність мислення. 
Зрозумілим є той факт, що увага сприяє кращому 

взаєморозумінню, адаптації людей одне до одного, своєчасному 
вирішенню міжособистісних проблем. Виділяють функції уваги: 

- вибір значущих впливів і ігнорування інших, несуттєвих, 
побічних, конкуруючих; 

- утримання даної діяльності, збереження у свідомості 
образів певного змісту до моменту завершення діяльності, 
досягнення поставленої мети; 

- регуляція і контроль за перебігом діяльності. 
Види уваги розрізняють: 

- залежно від активності особистості; 
- за характером спрямованості; 
- за походженням (природна чи соціально обумовлена); 
- за механізмом регуляції (керується потребами людини чи 

ні); 

- за спрямованістю на об’єкт (спрямовану на сприйняття, 
мислення, роботу пам’яті чи рухів). 

Основними властивостями уваги є зосередженість, стійкість, 
обсяг, розподіл, здатність до переключення. Стійкість уваги теж 



 
ССККААРРББННИИЦЦЯЯ  ММЕЕТТООДДИИЧЧННИИХХ  ІІДДЕЕЙЙ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
166 

має велике значення, і визначається вона індивідуальними 
фізіологічними особливостями організму, психічним станом 
особистості на даний момент, мотивацією даного процесу, тобто 
наявністю інтересу до предмета діяльності, а також зовнішніми 
обставинами, до яких відносяться оточення, учитель та 
мікроклімат на уроці. Загальна стійкість уваги в більшості 
випадків визначається поєднанням зазначених факторів: 
обсягом ы розподілом уваги. Обсяг уваги визначається кількістю 
об’єктів, на які може бути одночасно спрямована увага у процесі 
сприйняття. Чисельний середній обсяг уваги людини – 5-7 
одиниць інформації. Розподіл уваги – можливість одночасного 
виконання індивідом двох або більше видів діяльності. Увага 
відіграє велику й важливу роль у багатьох видах професій, тому 
психологи вважають, що дуже важливо створити умови для 
появи, розвитку та збереження уваги. 

Формуючи когнітивні вміння на уроці фізики і враховуючи 
теоретичне обґрунтування уваги, можна використати такі методи 
та прийоми. 

8 клас 
Тема: Тиск. Сила тиску. Одиниці тиску. 
Етап уроку: Мотивація пізнавальної діяльності. 
Епіграф до уроку: Чому подушка м’яка? Чому зручно лежати 

на перині або на надувному матраці, а лежати на дошках 
незручно? 

По-перше – це мотивація вивчення нової теми. 
По-друге, поставлена проблема. Але найголовніше на 

даному етапі – розвиток уваги. Завдання: опрацювавши текст 
§23 підручника «Фізика-8» (автор В.Сиротюк), знайти ці слова. 

7 клас 
Тема: Дифузія. 3 стани речовини. 
Етап уроку: Закріплення вивченого матеріалу. 
Завдання: Три групи дітей отримують картки. «Показати 

пантомімою дифузію у твердих речовинах». «Дифузія у рідинах, 
дифузія у газах». 

Усі учні класу – глядачі. 
Розвиток уваги: розпізнати, звернувши увагу, на характер 

змішування. 
9 клас 
Тема: Механічний рух. Траєкторія. Шлях. 
Етап уроку: Вивчення нового матеріалу. 
Завдання: ознайомившись із текстом підручника, установити 

зв’язок між словами, наведеними в таблиці: 
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траєкторія  відстань між початковою і кінцевою 
точкою 

шлях зміна положення тіла 

переміщення довжина траєкторії 

рух лінія 

Можна дати в ІІ колонці не фрази, а тільки підкреслені слова 
для підсилення уваги.  

10 клас 
Тема: Рівняння стану ідеального газу. 
Етап уроку: Закріплення вивченого матеріалу або 

актуалізація опорних знань для наступного уроку.  
Завдання: Заповнити пропуски. Формули написано на 

дошці: 

p… = NRT; N = 
µ

...
Na, pV = 

µ

m
…T, 

p = 
µ

1
…RT, 

T

...p
=

µ

mR
, R = …Na 

Формування когнітивних умінь має плануватися з 
урахуванням чотирьохкомпонентного їх складу, можливих 
чотирьох рівнів засвоєння знань і особливостей перебігу кожного 
когнітивного процесу. Тому до процесу розвитку когнітивних 
умінь повинні увійти й прийоми роботи з інформацією, її 
сприймання. 

На ефективність сприймання інформації впливають 
особистісні характеристики та кількість інформації, що надійшла 
до мозку від різних органів чуття. Чим більше каналів, якими 
інформація потрапляє до людини, тим повніший образ предмета, 
який складається в її свідомості, тим краще він запам’ятовується. 
За провідним каналом учнів поділяють на аудіалів, візуалів, 
кінестетів, учнів з комбінованим типом сприйняття. 

Сприйняття – цілісне відображення предметів і явищ об’єк-
тивного світу у свідомості людини під час їх безпосереднього 
впливу на органи чуття. Це результат дії системи аналізаторів; 
воно передбачає виділення з комплексу ознак основних і 
найбільш суттєвих. До властивостей сприйняття відносять 
цілісність, предметність, узагальненість, константність (відносна 
сталість сприйняття образу), осмисленість, вибірковість.  

За видами сприйняття поділяють на: 
– сприйняття предметів і явищ навколишнього світу; 
– сприйняття людини людиною; 
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– сприйняття часу; 
– руху; 
– простору; 
– видів діяльності. 
Розвиток сприйняття має велике значення для навчальної 

діяльності, бо допомагає засвоювати більший обсяг інформації з 
меншими енергетичними втратами. І, зважаючи на це, 
пропонуємо такі прийоми та їх реалізацію на уроках фізики. 

9 клас 
Тема: Сили гравітації. Сила тяжіння.  
Етап уроку: вивчення нового матеріалу.  
Завдання: вивчаючи текст у підручнику, поставити 15 

питань. 
Питання учням: скажіть будь ласка, яка мета цієї роботи? 
Відповідь: проконтролювати, що ми все прочитаємо. 
Учитель: частково так, але поміркуйте, чому питань аж 15, 

адже параграф дуже малий? 
Відповідь учнів: глибоке вивчення цього параграфу, тому що 

питань дійсно багато, після поверхневого вивчення їх не 
складеш. 

Аналіз завдання: сприйняття матеріалу на глибокому рівні; 
самостійне визначення мети і реалізація її. 

Розглядаючи різні варіанти завдань щодо роботи з 
підручником, можна виділити такі: 

- перекажи текст; 
- постав запитання до тексту; 
- склади словник невідомих термінів; 
- склади питання до малюнків; 
- склади питання до графіків; 
- охарактеризуй поняття, закон і т.д. 
9 клас 
Тема: Рух під дією сили тяжіння. Тіло, кинуте вертикально 

вгору. 
Етап уроку: вивчення нового матеріалу. 
Варіант 1. Учитель читає умову задачі, пояснює ситуацію і 

записує скорочено умову. Учень виконує малюнок до задачі 
самостійно.  

Стріла випущена з лука вертикально вгору зі швидкістю 
30 м/с. На яку висоту підійметься стріла, скільки часу триває 
підйом, яка проекція швидкості через 2 с і 4 с руху?  

Варіант 2. Учитель читає, пояснює і записує задачу сам, 
після чого витирає записи на дошці і пропонує учням відтворити 
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задачу в зошиті самостійно. 
10 клас 
Тема: Кипіння. Залежність кипіння від тиску. 
Етап уроку: Вивчення нового матеріалу. 
Дослід: закип’ятити воду, закрити герметично, і через 

певний проміжок часу обливши холодною водою, спостерігати 
знову кипіння. 

Завдання: описати в зошитах дослід і описати його. 

Жоден навчальний дослід не має відбуватися без 
обдумування матеріалу. Тому особливу увагу треба звернути на 
процеси мислення, як складову формування когнітивних умінь. 

Мислення – активний процес відображення об’єктивного 
світу в поняттях, судженнях, теоріях, пов’язаних із розв’язанням 
тих чи інших задач, є узагальненням і способом 
опосередкованого пізнання дійсності. Його називають також 
вищим продуктом особливо організованої матерії – мозку. Без 
розвинутого мислення людина не може успішно проявляти 
розумові здібності. 

Довгий час у нашій освіті розум виступав синонімом знань. 
Однак кожен на своєму досвіді впевнився в тому, що знання не 
говорять про розум людини. 

До складу розумових дій входять:  
- порівняння; 
- узагальнення; 
- конкретизація; 
- систематизація; 
- класифікація; 
- аналогія; 
- синтез; 
- обґрунтування. 
Кожна із цих дій має свою структуру й алгоритм виконання. 

Без ознайомлення з ними неможливо навчати учнів, усвідомлено 
та компетентно здійснювати пізнавальну діяльність. 

Розрізняють індивідуальні особливості мислення. Вони в 
різних людей проявляються насамперед у тому, що в них по-
різному складаються співвідношення видів і форм мисленевої 
діяльності. До них відносять глибину, широту, гнучкість, стійкість, 
усвідомленість, критичність, самостійність.  

Прийоми розвитку мислення: 
- залучення учнів до аналізу понять і позицій вивчення 

зв’язків між ними; 
- виконання завдань, що мають за мету змінити запис 



 
ССККААРРББННИИЦЦЯЯ  ММЕЕТТООДДИИЧЧННИИХХ  ІІДДЕЕЙЙ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
170 

інформації (графічний в аналітичний і навпаки; об’єктивної у 
схематичну і т.д.); 

- завдання на виконання розумових дій із дотриманням 
алгоритмів: порівняння, систематизація, і т.д. 

Прикладами розвитку мислення є завдання, що має мету: 
скласти кросворд. 

Варіант І (спрощений). Вибирається ключове слово і під 
нього йде підбір. Учні це роблять із задоволенням і легко 
справляються з таким завданням. 

 
 
 
 
 
 
1. Властивість тіла, що характеризується масою. 
2. Прилад 
3. Причина виникнення сили тяжіння 
4. Міра гравітації 
Друга, дуже важлива мета: процес мислення поглиблюється 

під час формулювання самого завдання (або запитання). Це 
учням дається набагато складніше, тому має більший результат.  

Варіант ІІ (ускладнений). Скласти кросворд у вигляді 
фізичного приладу або тіла, де контур виконано записом слів. 

 

Ефективно розвивається мислення під час написання 
фізичних творів. 

10 клас 
Тема: Внутрішня енергія та способи її зміни,  

1       
С         

      2 
И         

    3   
Л         

      4 
А         

1. Фізична величина 
2. Прилад (електрика, 

вимір) 
3. Прилад (електрика) 
4. Прилад (теплова 

фізика, 
вимірювальний). 
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Етап уроку: закріплення, або актуалізація (наступний урок) 

 
Ще один спосіб розвитку мислення – запропонувати учням 

скласти питання до теми, але клас можна поділити на три 
частини і кожній дати завдання окремо: І – питання починаються 
словом «Що», ІІ – «Де», ІІІ – «Коли». 

Приклад фрагменту уроку у 8 класі під час вивчення теми 
«Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску»: 

1. Що таке атмосферний тиск? 
2. Де вперше виміряти атмосферний тиск? 
3. Коли був здійснений цей дослід? 
Відповіді: 
1. Атмосферний тиск – це тиск, який створює атмосфера на 

всі тіла і земну поверхню. 
2. В Італії вперше здогадався виміряти учений Торрічеллі. 
3. У 1643 році цей дослід здійснив Вавіані. 
Гра «Міста» 
Цю гру можна провести під час актуалізації на будь-якому 

уроці, записуючи формули в ряд так, щоб кожна наступна 
починалася з з останньої літери попередньої формули. 

Приклад: m=ρv → v=hs → s=ab...  
7 клас 
Поширення світла на межі двох середовищ. 
Тема: Лінзи. Заломлення світла. 
Мотивація пізнавальної діяльності: 
«Чорна скриня». Опис тіла, що знаходиться в ній: прозоре, 

присутнє у будь-яких приладах, дало можливість дослідити 
космос. 
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Так, це тіло – лінза. 
Обдумування за вказаними характеристиками є розвитком 

когнітивних умінь, мислення взагалі. 
9 клас 
Тема: Механіка. Узагальнюючий урок. 
Завдання ғ1: Створити «дерево» Механіка, яке об’єднає 

всі розділи й покаже їх зв’язок. 

 
Завдaння ғ2: Із наведених малюнків вибрати той, на якому 

правильно показані сили, що забезпечують рівновагу тіла. 
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Пам’ять у пізнавальному процесі відіграє особливу роль: 
виступає джерелом знань і вмінь, необхідних для отримання 
нових знань, є механізмом збереження набутих умінь. За 
визначенням психологів, під пам’яттю розуміють процес 
одержання, переробки, запам’ятовування та відтворення 
інформації. Ефективність запам’ятовування залежить від уміння 
користуватися законами пам’яті, серед яких виділяють: 
повторення обсягу знань, установки, усвідомленого сприймання, 
пропускної здатності людини, закон накладання інформації та ін. 

Види пам’яті: довільна й мимовільна; механічна й смислова; 
короткочасна, оперативна й довготривала; когнітивна, емоційна 
й особистісна; словесно-логічна, образна. 

Пам’ять вважають однією з найскладніших психічних 
функцій людини. Розрізняють генетичну й прижиттєву пам’ять. 
Остання є сховищем інформації людини від народження до 
смерті. 

Для розвитку пам’яті використовують багато різноманітних 
прийомів і в ігровій формі і ні. Пропонуємо фрагменти уроків у 
різних класах.  

Приклад 1 
8 клас 
Тема: лабораторна робота ғ3. Дослідження коливань 

маятника. 
Учитель оголошує тему і називає потрібні прилади: кульки 

різної маси, нитки, секундомір, штатив, лінійка. 
Мета: визначити дослідним шляхом, від яких умов залежить 

період коливань маятника. 
Учні, приступаючи до роботи, перед собою бачать більше 

приладів: кульки, терези, нитки, секундомір, штатив, лінійку, 
мензурку, таблицю густин. 

Завдання: вибрати правильні прилади. 
Для встановлення залежності необов’язково знати точну 

масу кульок, достатньо зазначити, чи збільшилась вона і як це 
вплинуло на період. Перевіряється пам’ять, оскільки на початку 
уроку вчитель назвав потрібні прилади. 

Приклад 2. Ефективно розвиває пам’ять виконання наступ-
них завдань: під час пояснення нового матеріалу на дошці ро-
бити записи, а потім витерти і запропонувати учням відновити їх. 

Приклад 3. Під час актуалізації опорних знань учитель пише 
на дошці ряд формул із даної теми. Учні 1 хвилину 
запам’ятовують. Запис витерти, відтворити в зошитах. 
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Приклад 4.  
9 клас 
Тема: Сила тертя. Рух під дією сили тертя. 
Завдання: Знайти на малюнку, що відповідає умові задачі, 

помилки. 
Спочатку показують І, потім – II. 
Водій вимкнув двигун і почав гальмувати на горизонтальній 

дорозі при швидкості 72 км/год. Визначити шлях, що пройшов 
автомобіль за 20 с, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,2. 

 
Аналіз цих прикладів та фрагментів уроків, де розвивалися 

когнітивні уміння та навички, свідчить, що навчально-виховний 
процес – це активна співпраця вчителя з учнем, тобто не тільки 
навчальна діяльність педагога, спрямована на формування 
компетенцій, умінь, а й велика робота учня, спрямована на 
придбання знань, розвиток особистих якостей. Тому знання 
шляхів розвитку когнітивних процесів і вміння керувати ним є 
дуже важливими для вчителя. На сучасному етапі великі 
можливості в розв’язанні цієї проблеми має комп’ютеризація 
навчання, широке використання мережі Internet на уроках фізики, 
створення нових сучасних збірників завдань, задач та 
дидактичних матеріалів. 

Література: 

1. Психологические критерии знаний школьников: Сборник научных трудов / под 
ред.Якиманской И.С. – М.: Изд. АПК СССР, 1990. 

2. Шолохова Н.С. Розвиток когнітивної сфери учнів під час вивчення фізики за 
інтерактивними технологіями – Херсон: ХДТУ, 2003. 

3. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект: Посібник для вчителів і 
студентів. –К.: СПД Богданова А.М., 2007. 
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Несін Ю.М.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРИЙОМУ «ПІРАМІДА» 
НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У статті йдеться про практичне використання педагогічного 
прийому «Піраміда» на уроках англійської мови»; висвітлено алгоритм 
дій вчителя і учнів під час проведення роботи. 

Зміни, що відбуваються в українському суспільстві, 
висувають нові вимоги до вчителів іноземних мов, серед яких – 
урізноманітнювати педагогічні технології та прийоми, які 
сприятимуть формуванню в учнів комунікативної компетенції. 
Про необхідність використання різноманітних педагогічних 
технологій, прийомів, ноу-хау зазначено в загальноєвропейських 
рекомендаціях з мовної освіти [2]. 

Педагогічна технологія як сукупність психолого-педагогічних 
настанов, які визначають спеціальний підхід і композицію форм, 
методів, способів, прийомів, засобів (схем, діаграм, пентаграм, 
креслень, карт) у навчально-виховному процесі має дуже велике 
значення, бо вона дозволяє вчителю при правильному її викори-
станні оперувати швидко, якісно і гнучко, залежно від ситуації [4]. 

На уроках англійської мови вчителі зазвичай використо-
вують багато педагогічних прийомів, метою яких є всебічний 
розвиток учнів, формування мовної, мовленнєвої, соціокультур-
ної і загальнонавчальної компетенцій. Педагогічні прийоми і 
технології постійно вивчаються і впроваджуються, вони є досить 
потужною силою, що спонукає вчителя до інноваційної 
педагогічної діяльності. 

Використання і впровадження педагогічних прийомів часто 
йде пліч-о-пліч з педагогічною психологією, з свідомим і 
розумним дозуванням матеріалу, з врахуванням психофізіоло-
гічних особливостей учнів [1]. 

Педагогічний прийом, який ми пропонуємо використовувати 
на уроках англійської мови, називається «Піраміда». Ця відносно 
нова технологія була розроблена у англомовній методиці на 
початку двадцять першого століття. Мета її – пошук і 
знаходження, а також практичне застосування лексичних 
одиниць мовних зворотів тощо в усному і писемному мовленні на 
уроках англійської мови. Для того, щоб апробувати цей 
педагогічний прийом, слід уявити собі звичайну, стандартну 
піраміду, на самому верху якої буде знаходиться слово з трьох 
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літер. Якщо учні вивчають тему «свійські тварини», то в такому 
випадку цим словом може бути «cat». Трохи нижче, під словом 
«cat» ми записуємо в піраміді слово, що складається з чотирьох 
літер, наприклад, це буде слово «cock». Третім словом в піраміді 
записуємо слово «horse», що складається з п’яти літер і т.д. 
Психологи радять, що оптимальна кількість слів в піраміді – 
шість (від трьох до восьми літер). 

Технологія роботи вчителя і учнів наступна: маючи «готову» 
піраміду з вписаними в неї словами, наприклад: cat, cock, horse, 
rabbit, gosling, duckling, педагог пропонує учням попрацювати за 
ланцюжком за схемою: слово сполучення речення діалог 
монолог з використанням першого ключового слова «cat». 
Учитель слідкує за чіткою послідовністю дій учнів, виправляє за 
необхідності їхні помилки, контролює фонетику, темп мовлення. 
Провідним у будь-якій технології вважається детальне 
визначення кінцевого результату і точне досягнення його, і у цій 
творчій роботі вершиною є не усний монолог учня, де ключовим 
буде слово «cat», а невеличка письмова робота, міні-твір, есе, 
де ця лексична одиниця буде займати чільне місце. 

Великий плюс цієї роботи в тому, що вона охоплює всіх без 
винятку учнів, розвиває їхні здібності, формує знання, вміння та 
навички, розширює кругозір, виховує повагу до свійських тварин. 
Робота за ланцюжком стимулює учнів працювати творчо, 
висловлювати спектр емоцій, бо мова йде про живу істоту, яка 
дуже часто поруч з нами. У діалогах, складених без підготовки, 
тренується інтонація питального речення, відпрацьовуються 
типи запитань. Використовуючи «піраміду», вчитель намагається 
весь час слідкувати за тим, щоб дух емпатії, симпатії і 
атмосфера толерантності ніколи не зникали в класі. 

«Піраміда» ніколи не була, не є і не буде застиглою схемою, 
її можна і треба урізноманітнювати, доповнювати, удосконалю-
вати залежно від поставленої мети, віку учнів, психолого-
педагогічної ситуації в класі тощо. 

Педагогічний прийом при правильному, раціональному, 
продуманому використанні буде дієвим засобом згуртування 
класу і подальшої роботи в атмосфері взаємодії, приязні, 
емоційної співдружності. 

Ще одна перевага педагогічного прийому в тому, що він 
розвиває ініціативність і особисту відповідальність, надає учням 
широкого простору для маневрування, гнучкості, бо жодне з 
вищенаведених слів: cat, cock, horse нічим не обмежує учнів, і в 
тому складати діалоги і монологи (усно) і невеличку письмову 
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роботу можна, використовуючи як власний, так і запозичений 
досвід, фантазувати, творити в межах розумного. 

Використання педагогічного прийому «Піраміда» доцільне 
на всіх етапах, починаючи з молодшої ланки. Вочевидь, 
найпростіший варіант «Піраміди» – прізвища хлопчиків і дівчат: 
Dan  Dima  Boris Sergei Rouslan Vladimir;  
Ann  Vera  Tonya  Simona  Natasha  Lyudmila. 

Слід додати, що цей педагогічний прийом можна й надалі 
розвивати, вдосконалювати, збагачувати новими напрацювання-
ми й ідеями. Технологія доречна для використання на 
завершальних етапах уроку. Найкраще її використовувати тоді, 
коли навчальна тема вивчена, опрацьована. Важливо, що 
«Піраміда» спрямована на розуміння даної ситуації і на миттєве 
реагування. Наочність на уроці сприятиме кращому засвоєнню 
лексичних одиниць. 

На думку Цибульової Л.В., успіх цієї роботи залежить від 
багатьох чинників, а саме: від особистості вчителя, його 
стосунків з учнями, загального рівня знань, умінь і навичок класу 
[5]. Педагогічний прийом повинен не тільки налаштовувати учнів 
на виявлення та мобілізацію їх прихованих здібностей, але й 
мати гуманістичний підмурівок; як вважають педагоги Саломатов 
К.І. і Шатілов С.Ф., треба не тільки навчати учнів, а й виховувати 
їх в дусі збереження і примноження духовних цінностей. [3]. 

Зазначимо, що «Піраміда» розрахована на досить 
невеликий проміжок часу (залежно від кількості учнів, від 3-5 до 
8-10 хвилин), але цей прийом дозволяє: 

– надати учням ініціативи; 
– усвідомити свою індивідуальність; 
– створити емоційне середовище; 
– розвивати творчий потенціал; 
– формувати світогляд учнів; 
– доводити свою точку зору. 
Учитель при цьому виконує не тільки свої функціональні 

обов’язки, але й роль порадника, консультанта, фасилітатора. 
Педагогічний прийом доцільно взяти на озброєння не тільки 

вчителям, а й класним керівникам; у їхньому використанні 
«Піраміда» може бути більш ефективним і дієвим засобом, тому 
що класні керівники краще знають психолого-педагогічні 
особливості своїх учнів. 

Підбиваючи підсумок, підкреслимо, що даний педагогічний 
прийом є одним із не дуже поширених в практиці роботи, але 
впливових засобів розвитку творчої особистості, він розвиває 
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мозкову діяльність, формує креативний потенціал, спонукає 
учнів до швидкості, правильності і гнучкості у прийнятті рішень. 

«Піраміда» як одна з інноваційних форм навчально-вихов-
ного процесу може використовуватися не тільки безпосередньо 
на уроках, але й в позаурочній діяльності, бо в її основі лежить 
розвиток пізнавальних навичок школярів, нешаблонного мислен-
ня, уміння самостійно конструювати алгоритм своїх дій, спираю-
чись на певні зразки та кліше. Все це цілком відповідає потребам 
сьогодення і тому є перспективною освітньою технологією.  
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Оксенчук Т.М.
*
  

ФОРМИ Й МЕТОДИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ  
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

У статті представлені можливі форми та методи позакласної 
роботи в початковій школі. 

Гуманістичні цінності освіти зумовили зміну авторитарно-
дисциплінарної моделі навчально-виховного процесу на 
особистісно орієнтовану. Тому актуальним є навчання й 
виховання особистості, що базується на засадах індивідуалізації, 
створення умов для саморозвитку, осмисленого визначення 
своїх можливостей і життєвої мети. 

Нові соціальні запити, зміни у сфері науки й виробництва 
вимагають від сучасної освіти пошуку нових шляхів та засобів, 
які допоможуть забезпечити повноцінний розвиток здібностей, 
потреб та інтересів учнів у всіх сферах їхньої діяльності. 

Особливістю сучасності є те, що людина для того, щоб 
реалізувати в євроінтегрованому суспільстві, повинна мати певні 
якості, уміння: 

- бути гнучкою, мобільною, конкурентоздатною, уміти 
презентувати себе на ринку праці; 

- критично мислити; 
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- використовувати знання як інструмент для розв’язання 
життєвих проблем; 

- приймати нестандартні рішення й нести за них 
відповідальність; 

- володіти комунікативною культурою, уміти працювати в 
команді; 

- уміти запобігати будь-яким конфліктним ситуаціям та 
виходити з них;  

- уміти здобувати інформацію з різних джерел, 
аналізувати її, застосовувати для індивідуального розвитку та 
самовдосконалення; 

- дбайливо ставитися до свого здоров’я та здоров’я інших 
як до найвищої цінності;  

- бути здатним до вибору численних альтернатив, які 
пропонує сучасне життя. 

Сучасна освіта повинна забезпечити формування такої 
особистості. Важливим стає питання вибору методів та 
технологій, які б максимально сприяли цьому. 

Найбільш ефективними на сьогодні є інтерактивні методи 
навчання та виховання. 

Позакласна робота є необхідною ланкою в єдиній системі 
виховання школярів. У процесі позакласної роботи створюються 
додаткові можливості для всебічного розвитку учнів, їх 
індивідуальних здібностей та обдарувань. 

У позакласний час продовжується цілеспрямована робота з 
формування особистості школярів. 

Позакласна робота допомагає створити в школі атмосферу 
духовного життя, сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів, їх 
потреб та практичних умінь. 

Методи позакласної роботи – це напрямки й способи діяль-
ності вихователів і вихованців при досягненні ними повної мети. 

Сукупність методів позакласної роботи диференційовано на 
дві групи: традиційні й нетрадиційні (інтегровані). 

Згідно напрямку роботи методи поділяються на групи: 
І група – методи формування свідомості особистості: бесіда 

(результативність бесіди залежить від уміння вчителя 
захоплено, з настроєм подати інформацію, зацікавити нею 
учнів), розповідь (частіше використовується в роботі з молод-
шими школярами, розповідь слугує засобом поповнення знань 
учнів), диспут (обговорення різних, інколи протилежних точок 
зору на те чи інше питання, зазвичай проводяться у старших 
класах), переконання, повідомлення, навіювання, метод 
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прикладу, спостереження, обговорення книг (фільмів), 
демонстрація картин. Таким чином, методи формування 
свідомості є своєрідним діалогом учителя й вихованців, у процесі 
якого здійснюється обмін думками, ідеями, цінностями. 

ІІ група – методи організації діяльності й формування 
досвіду: тренування (формування необхідних якостей шляхом 
багаторазового повторення дій і вчинків учнів), привчання 
(забезпечує організацію планомірного й регулярного виконання 
дітьми певних дій із метою формування в учнів системи вмінь і 
навичок), вправи прогнозування, ситуації вільного вибору 
(метод виховання, що моделює момент реального життя, у 
якому виявляється й підлягає випробуванню на стійкість система 
вже сформованих позитивних дій, учинків, ставлень, які 
базуються на практичній діяльності вихованців; доручення. 

ІІІ група – методи стимулювання діяльності та поведінки: 
гра, змагання, заохочення й покарання. Ці методи покликані 
регулювати, коригувати й стимулювати діяльність та поведінку 
вихованців.  

Значне місце в позакласній роботі належить грі. Дитина 7–
10 років потребує активної, радісної, бадьорої діяльності, яка 
супроводжується переживаннями. 

Діти, захоплені грою, непомітно для себе й без особливої 
напруги, здобувають певні знання, уміння й навички, 
самовдосконалюються. Рольові ігри виховують 
дисциплінованість, учать дітей не заважати іншим, чесно 
визнавати свої помилки. Саме граючись, дитина набуває 
практичного досвіду роботи, виконує певні ролі, виявляє себе як 
індивідуальність. 

Гра – не просто розвага, це фантазія, помножена на розум і 
кмітливість. 

Змагання – це метод спрямування природної потреби учнів 
у суперництві й пріоритеті на виховання потрібних їм і 
суспільству якостей. Він забезпечує випробування школярем 
своїх здібностей, відчуття товариської взаємодопомоги, 
передбачає облік і порівняння результатів діяльності. 

Заохочення – метод вираження позитивної оцінки поведінки 
й діяльності вихованців. Дія заохочення полягає у збуджені 
позитивних емоцій, саме тому воно вселяє впевненість, створює 
добрий настрій, підвищує відповідальність. 

Тим самим означені методи якнайбільше сприяють 
формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створюють 
атмосферу співробітництва, взаємодії. 
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За умов особистісно орієнтованого підходу до навчання та 
виховання особистість школяра визначається відповідним 
рівнем навчальної компетенції, комунікативними вміннями, 
духовними орієнтирами та цінностями, активною громадянською 
й соціальною позицією, рівнем вихованості. Такий підхід в 
організації позакласної роботи потребує від учителя введення 
інноваційних технологій, однією з яких є моделювання 
інтерактивних форм та методів позакласної роботи. 

Інтерактивні методи передбачають створення реальних 
життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем, рольові ігри. Тим 
самим такі методи якнайбільше сприяють формуванню навичок і 
вмінь, виробленню цінностей, створюють атмосферу 
співробітництва, взаємодії. 

Виділяють такі інтерактивні технології навчання: 
- кооперативне навчання, технологія роботи в парах, 

трійках, малих групах, усі разом, «Акваріум»; 
- технологія колективно-групового навчання: обговорення 

проблеми в загальному колі, «Мікрофон», «Незакінчені 
речення», «Мозковий штурм», «Навчаючись – учусь», 
«Трям», «Асоціативний кущ», «Коло ідей», «Дерево 
рішень»; 

- технології ситуативного моделювання: симуляції або 
імітаційні ігри, спрощене судове слухання, розігрування 
ситуацій за ролями; 

- технології опрацювання дискусійних питань; метод 
ПРЕС, «Займи позицію», «Зміни позицію», неперервна 
шакала думок, дискусія, дискусія у стилі телевізійного 
ток-шоу, оцінювальна дискусія, дебати. 

У процесі педагогічної роботи вчителя, ураховуючи 
особливості учнів початкових класів, перевагу мають технології 
ситуативного моделювання. Аналіз педагогічного дослідження 
М.Скрипника дає змогу класифікувати наступні інтерактивні 
методи позакласної роботи. 

1. Імітаційні – методи діалогічної взаємодії учасників 
позакласної роботи. 

2. Пізнавальні – методи пізнавальної взаємодії учасників 
позакласної роботи з метою отримання нових знань, їх 
систематизації, творчого вдосконалення професійних умінь і 
навичок. 

3. Мотиваційні – методи діалогічної взаємодії учасників 
виховного процесу, за допомогою яких кожен визначає власну 
позицію у ставленні до способів діяльності групи, окремих 
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учасників, учителя, самого себе. 
4. Регулятивні – методи, завдяки яким встановлюються та 

приймаються певні правила діалогічної взаємодії учасників 
позакласної роботи. 

Позакласні заходи, заняття гуртків, робота в дитячих клубах 
мають бути цікавими, емоційно-наснаженими, доступними, щоб у 
процесі їх проведення струмувала учнівська творчість, 
самостійна ініціатива, самовираження, щоб кожен учень 
отримував позитивні емоції, задоволення та прагнення досягти 
більшого. 

Виховні заходи можна класифікувати за різними 
параметрами й ознаками: 

- за метою – поглибити знання учнів з навчальних 
предметів, розвинути творчі здібності й таланти учнів; 

- за формою – навчальні, ігрові, змагальні, художні, 
індивідуальні, групові, клубні; 

- за методом – роз’яснювально-ілюстративні (бесіди, 
розповіді, повідомлення, диспути, зустрічі, тематичні 
конференції), досліджувально-пошукові (експедиції, 
екскурсії, вивчення історичних джерел, опрацювання 
зібраних матеріалів тощо); 

- за місцем проведення – школа, громадські місця, на 
природі, у домашніх умовах тощо.  

Позакласна робота в початковій школі проводиться в певних 
організаційних формах – масові, групові та індивідуальні. 

Масові форми – це свята, ранки, фестивалі, огляди, 
конкурси, виставки, екскурсії, зустрічі, вікторини; 

Групові форми – це згрупування дітей за інтересами: гуртки, 
клуби, лялькові театри (постійний склад, план роботи). 

Індивідуальні форми роботи: конструювання, моделювання, 
колекціонування, вирощування квітів, догляд за тваринами, 
малювання, ліпка, аплікація, вишивка, випалювання, 
випилювання. Такі форми позакласної роботи розвивають творчі 
обдарування кожної дитини. 

При виборі форм позакласної роботи необхідно їх правиль-
но поєднувати. Наприклад, якщо у класі працює клуб «Чомучка» 
з образотворчим нахилом, то на святах чи ранках, у конкурсах та 
бесідах повинна бути широко висвітлена тематика естетичного 
напрямку – літературно-музичні композиції, конкурси на кращого 
виконавця пісень, бесіди за картинами художників, виставки ма-
люнків та поробок. Якщо в класі немає гуртка «Юний матема-
тик», проводиться ранок «Веселого та кмітливого математика», 
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математичні конкурси та вікторини, години спілкування 
«Математика навколо нас», щоб розширити та поглибити знання 
учнів з математики. 

Великий виховний вплив на учнів мають масові заходи. Учні 
зближуються один з одним, більше дізнаються про своїх 
однокласників, усіх учнів школи, у них пробуджується почуття 
відповідальності за колектив. Інтерес в учнів до позакласної 
роботи збільшується, якщо весь шкільний колектив бере участь у 
суспільно-корисній праці, якійсь цікавій справі. У колективній 
діяльності учні мають можливість порівняти свої досягнення з 
досягненнями іншими учнів. Особливо масові заходи 
подобаються молодшим школярам. 

Учитель повинен детально продумувати, як буде проходити 
виховний захід, якими будуть відносини дітей у спільній 
діяльності, бо від цього залежить виховний ефект. 

Отже, уміле застосування вчителем форм та методів 
позакласної роботи, покликане формувати свідому особистість, 
забезпечить повноцінний розвиток здібностей, потреб та 
інтересів учнів в усіх сферах їхньої діяльності, що збільшить 
можливості кожної дитини зайняти гідне становище в сучасному 
житті. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА – ОСНОВА 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

У статті розкрито необхідність, особливості, етапи 
диференціальної діагностики як обов’язкової складової роботи 
практичного психолога та основи корекційно-розвивальної роботи з 
дітьми. Наведено приклади своєчасного й пізнього діагностування 
складних форм патологій розвитку й відповідних результатів 
корекційної роботи. 

Применение принципа индивидуального подхода к ребенку, 
переход к личностно-ориентированному воспитанию могут 
коренным образом изменить воспитательный процесс, улучшить 
воспитанность школьников. Но эти подходы закрыты до тех пор, 
пока нет глубоких знаний о тех, кого воспитывают. Такие знания 
получают с помощью дифференциальной диагностики. Система-
тическая диагностика необходима для построения воспитатель-
ной тактики. Без диагностики психолог, учитель бессильны 
помочь ребенку, когда у него уже проявляются различные 
отклонения в психофизическом развитии. 

Чтобы учить и воспитывать, чтобы оказывать эффективное 
психолого-педагогическое воздействие на детей, надо обладать 
объективными научными знаниями об их индивидуальных 
особенностях. Такие знания о детях можно получить, если 
использовать методы научной психологической диагностики. 
Психологические диагностические методики используются в 
контексте решения конкретных практических задач, возникаю-
щих у школьного психолога, дефектолога при планировании 
индивидуальной коррекционно-развивающей работы с отдель-
ными детьми. 

Практика показывает, что правильная постановка психоло-
гического диагноза требует углубленного и динамического изу-
чения ребенка, его индивидуальных особенностей и особенно-
стей типа отклонения в психическом развитии, что дает возмож-
ность избежать постановки диагноза по типу «психиатрического 
клише», «психологического клише», когда руководствуются сте-
реотипными представлениями об индивидуальности. Школьный 
психолог, учитель в данном случае вольно или невольно 
навязывают ребенку определенное «амплуа», задают маршрут 
его развитию и, соответственно, строят коррекционную работу. 
Итак, перед психологом стоит важная проблема – дифферен-
                                                      
*
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циальная диагностика. Он несет всю полноту ответственности 
за моральный ущерб, который может быть причинен испытуе-
мому при неправильной постановке психологического диагноза. 

Современная ситуация в образовании определяет актуаль-
ность психодиагностики отклонений в развитии в целях решения 
важных задач: 

– своевременного выявления детей с нарушениями 
развития; 

– определения их оптимального образовательного 
маршрута; 

– обеспечения их индивидуальным сопровождением в 
специальном или общеобразовательном учреждении; 

– разработки программ индивидуальной коррекции для 
проблемных детей в массовой школе; 

– создания планов индивидуального обучения детей со 
сложными и тяжелыми нарушениями, не обеспеченных типовы-
ми образовательными программами и часто находящихся на 
домашнем обучении. 

Основной задачей дифференциальной диагностики в 
специальной психологии является квалификация нарушения в 
развитии с отнесением данного конкретного случая к 
определенному варианту дизонтогенеза и педагогической 
группе. Вместе с тем, дифференциальная диагностика решает 
следующие важные задачи: 

– отграничение друг от друга сходных картин аномального 
развития различного генеза; 

– выявление первичности или вторичности конкретного 
дефекта; 

– изучение атипичного протекания дизонтогенеза; 
– определение роли различных дефектов при сложных, 

комплексных отклонениях; 
– выявление связи между дизонтогенетическими (призна-

ками нарушенного развития) и энцефалопатическими (повреж-
дение мозговых структур) расстройствами. 

В современной психологии цель психодиагностики характе-
ризуется как фиксация и описание в упорядоченном виде раз-
личий между людьми, объединенными по определенным приз-
накам. Психологический диагноз – заключение о состоянии и 
свойствах испытуемого на основании комплексного анализа по-
казателей и характеристик. В качестве критериев установления 
психологического диагноза выступают следующие положения: 

а) психологический диагноз должен раскрыть специфи-
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ческие особенности явления, присущие данному человеку, 
упорядоченные в соответствии с их удельным весом в 
психосоматическом состоянии обследуемого; 

б) диагноз строится на основе констатации наличия или 
отсутствия какого-либо признака; 

в) диагноз должен не ограничиваться констатацией 
наличного, а включать и причинно-следственные отношения 
возникновения симптомов и прогнозов. 

В узком смысле, под психологическим диагнозом подразу-
мевается выявление конкретных причин недостатков или откло-
нений в развитии с целью устранения этих причин путем соот-
ветствующих коррекционных воздействий психолого-педагогиче-
ского характера. Психодиагностика предполагает обязательное 
сравнение, сопоставление полученных данных, на основе кото-
рого может быть сформулировано заключение об отдельном 
испытуемом и его психологическом состоянии и которое позво-
ляет планировать коррекционно-развивающую работу. Она всег-
да предполагает, в конечном счете, выбор наиболее подходя-
щего воздействия, а также создание тех или иных психоло-
гических условий для коррекционно-развивающей работы. 

Основными целями специального психологического сопро-
вождения в системе образования является выявление, устра-
нение и предотвращение дисбаланса между процессами обуче-
ния и развития детей с особыми образовательными потребно-
стями и их индивидуальными возможностями, создание условий 
для социально-психологической адаптации, включая дальней-
шее профессиональное самоопределение. 

В процессе обследования детей с отклонениями в развитии 
следует руководствоваться следующими принципами. 

Во-первых, это принцип комплексного изучения ребенка. Он 
включает всестороннее обследование особенностей развития 
всех познавательных психических процессов, эмоционально-
волевой сферы, личности, поведения, уровня овладения 
навыками. Обследование сопровождается анализом состояния 
нервной системы ребенка. Соблюдение принципа комплексно-
сти требует тесного взаимодействия специалистов-медиков 
(психоневролога, отоларинголога, офтальмолога и др.) 

Вторым принципом является принцип целостного системно-
го изучения ребенка. Целостный анализ предполагает обнару-
жение не отдельных проявлений нарушения психического 
развития, а связей между ними, определение их причин, 
установление иерархии выявленных отклонений (первичных и 



 
ППССИИХХООЛЛООГГІІЯЯ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
187 

вторичных). Целостному изучению ребенка благоприятствует 
осуществление диагностики в процессе учебной, трудовой или 
игровой деятельности. 

Существенное значение имеет принцип динамического 
изучения ребенка, позволяющий диагностировать нарушения в 
развитии в соответствии с опорой на знания специфических 
закономерностей и особенностей, своеобразных для разных 
категорий аномальных детей. Динамическое изучение 
проводится во время обследования ребенка и в процессе 
обучения на протяжении длительного времени (месяцы, годы). 

Принцип качественно-количественного анализа данных, 
получаемых в результате психодиагностики, требует учитывать 
не только конечный результат деятельности ребенка, но и 
анализировать процесс еѐ выполнения. В подавляющем боль-
шинстве случаев качественные различия между аномальным и 
нормальным ребенком могут быть установлены только при 
сопоставлении показателей (количественно-качественных) 
результатов работы ребенка. 

Всестороннее комплексное изучение аномальных детей 
предусматривает клиническое исследование: подробный анам-
нез; неврологический и соматический статус; нейрофизиологи-
ческое исследование (высшая нервная деятельность, электро-
энцефалография); экспериментальное психологическое иссле-
дование; педагогическое обследование, включающее изучение 
состояния школьных навыков с анализом имеющихся затруд-
нений при выполнении различных заданий, выявление уровня 
работоспособности, темпа работы и особенностей поведения. 

Опыт работы практических психологов показывает, что в 
рамках психологической службы образования речь не может 
идти отдельно о диагностике, отдельно о развитии или 
коррекции. Здесь должны сосуществовать диагностико-
коррекционное, диагностико-воспитательное (или развивающее) 
направления работы, единые по самой своей сути. 

Психологи, дефектологи отмечают, что необходима 
специальная диагностика, направленная не на отбор детей, а на 
контроль за ходом их психического развития с целью коррекции 
обнаруживаемых отклонений. Специалисты подчеркивают, что 
контроль за процессом развития должен быть особенно 
тщательным, чтобы исправление возможных отклонений в 
развитии начиналось как можно раньше (ранняя диагностика). 

В задачи школьной психодиагностики включаются контроль 
динамики психического развития детей и коррекция развития с 
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целью создания оптимальных возможностей и условий развития 
для слабых и сильных учащихся, подтягивания их на более 
высокий уровень, а также установления правильного направле-
ния развития детей. Школьная психодиагностика проводит 
сравнительный анализ развивающего эффекта различных 
систем воспитания и обучения с целью выработки рекомен-
даций для повышения их развивающей функции. Более того, 
психолог, дефектолог не просто ставит диагноз и разрабатывает 
программу дальнейшего развития тех или других сторон 
личности, но и следит за выполнением данных им 
рекомендаций, и в значительной мере сам осуществляет часть 
коррекционной, воспитательной (развивающей) работы. 

В школьной прикладной психодиагностике (по М. Битяно-
вой) выделяются 3 основных диагностических схемы: 
диагностический минимум, первичная дифференциация нормы 
и патологии умственного развития и углубленное 
психодиагностичеcкое обследование. Каждая схема направлена 
на решение своих задач. Вместе с тем, они органично 
взаимосвязаны друг с другом и в реальной школьной практике 
применяются в определенной системе, последовательности. 

А) Первая диагностическая схема – диагностический мини-
мум. Она представляет собой комплексное психолого-педагоги-
ческое обследование всех школьников определенной паралле-
ли. Схема ориентирована на выявление социально-психологи-
ческих особенностей статуса школьников, существенно влияю-
щих на эффективность их обучения и развития. Прежде всего, 
диагностический минимум носит дифференциальный характер – 
он позволяет условно разделить всю обследованную группу 
детей на две подгруппы: «психологически благополучных» де-
тей, обладающих своими особенностями психического и лич-
ностного развития, не приводящих в настоящее время к 
выраженным проблемам обучения, взаимодействия и 
самочувствия в школьной среде, и детей с «проблемами в 
обучении и развитии». Важно, что диагностический минимум 
представляет собой лонгитюдное обследование: он позволяет 
отслеживать динамику развития и состояния школьника по 
определенным фиксированным характеристикам статуса на 
протяжении всего процесса школьного обучения. 

Б) Вторая диагностическая схема – первичная дифферен-
циация нормы и патологии умственного развития школьника. 
Отметим, что речь идет именно о первичной дифференциации. 
Задачи школьного психолога – по возможности точно ответить 
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на вопрос, связаны ли проблемы данного ребенка с наруше-
ниями его психического развития, носящими клинический харак-
тер. Дальнейшую работу продолжит психиатр, который ставит 
заключительный психиатрический диагноз и дает рекомендации 
по лечебно-коррекционной и развивающей работе. Школьный 
психолог может ограничиться проведением экспресс-методик, 
имеющих именно дифференцирующий характер. 

В) Третья диагностическая схема – углубленное психо-
логическое обследование ребенка. Она представляет собой 
деятельность школьного психолога по отношению к детям: 

– с предполагаемым внутренним психологическим кон-
фликтом, для понимания причин и поиска решения которого 
необходимо получение дополнительной психологической 
информации; 

– с особенностями и проблемами в познавательной сфере 
(в рамках возрастной нормы умственного развития). 

В целом психодиагностическая деятельность школьного 
психолога является целостным процессом и обретает смысл 
лишь во взаимосвязи всех звеньев, чаще всего во взаимосвязи с 
коррекционно-развивающей деятельностью. 

При обследовании ребенка важным является вопрос о 
психологической квалификации основных психических рас-
стройств, их структуры и степени выраженности. Важным 
является и вопрос о дифференциальной диагностике различных 
типов отклонений, что в большой мере влияет на прогноз. От 
научно-обоснованной дифференциальной диагностики психиче-
ского состояния ребенка, типа проявления дизонтогенеза 
зависят выбор лечебной тактики и комплекс профилактических, 
психолого-педагогических мероприятий по предотвращению 
аномально-личностных новообразований. 

Наиболее часто при дифференциальной диагностике вста-
ет вопрос об отграничении олигофрении от ЗПР (задержки 
психического развития). Известную трудность представляет 
собой разграничение олигофренов и детей с гармоническим 
инфантилизмом. Необходимость дифференциальной диагности-
ки между олигофренией и шизофренией возникает либо в 
случаях, когда рано начавшаяся и злокачественно протекающая 
шизофрения приводит к дефекту с явлениями общего психи-
ческого недоразвития, либо при атипичной форме олигофрении 
с наличием шизофреноподобных симптомов. Нередко встает 
задача дифференциации первичного интеллектуального отста-
вания и нарушений речи. 
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Особую группу составляют дети с дислексией и дисграфией 
– специфическими трудностями и нарушениями выработки 
навыков письма и чтения. Эти первичные расстройства также 
требуют отграничения от вторичных, обусловленных умственной 
отсталостью, снижением слуха или педагогической запущен-
ностью. Кажущееся сходство с умственной отсталостью может 
быть и при повреждении анализаторов. Даже незначительные 
нарушения их функций способны привести к неполному, а 
иногда искаженному отражению внешнего мира, к обеднению 
круга представлений, неадекватному поведению. 

Психиатр Д.Н.Исаев в постановке дифференциального 
диагноза психического недоразвития (умственной отсталости) у 
детей считает необходимым отграничивать этот вариант дизон-
тогенеза от целого ряда психических расстройств. Сходные 
проявления могут быть при: 

– синдроме раннего детского аутизма; 
– органических синдромах: церебрального паралича, 

синдроме Туретта, травматической энцефалопатии и др.; 
– эпилепсии; 
– парциальном психическом недоразвитии, связанным с 

задержкой речевого развития, с отставанием школьных навыков 
и психомоторики; 

– психическом инфантилизме; 
– синдромах нарушенного поведения, невропатического и 

психопатического; 
– астеническом синдроме; 
– психогенных и депривационных состояниях – утрате на-

выков, псевдодеменции, госпитализме, сенсорной и эмоцио-
нальной депривации, семейно-бытовой и воспитательной 
запущенности. 

Задача специалиста (психиатра, психолога) состоит в том, 
чтобы выявить истинную причину так называемой псевдоотста-
лости и разработать соответствующую лечебную, реабилитаци-
онную или коррекционно-развивающую программу. 

Всестороннее обследование – необходимое звено диффе-
ренциальной диагностики. Всегда важно тщательно дифферен-
цировать основное (первичное) и сопутствующие (вторичные) 
отклонения. Ошибки в психологической, дефектологической ди-
агностике происходят нередко и от несовершенства диагности-
ческих методик, и от трудностей выявления некоторых особен-
ностей дизонтогенеза. Ошибки в психолого-дефектологической 
диагностике происходят нередко в связи с недостаточной раз-
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работкой анамнеза: неполное выявление симптомов в резуль-
тате обследования; невнимательное отношение к слабо выра-
женным признакам; неумение определять нетипичное в откло-
нении. Следует также указать, что предвзятость, излишняя са-
моуверенность, торопливость, пренебрежение данными симпто-
мами анамнеза могут явиться источником диагностических 
ошибок. 

Во избежание диагностических ошибок в анализе состояния 
испытуемого следует учитывать особенности течения, последо-
вательность развития симптомов. Важно также вскрытие 
причинно-следственных отношений между обстоятельствами, 
влияющими на возникновение, развитие, течение и форми-
рование симптоматики; важен учет личностных свойств 
испытуемого как целостного индивида.  

В процессе постановки диагноза психиатр, патопсихолог, 
дефектолог выдвигает гипотезу в процессе работы с испытуе-
мыми. Эта гипотеза проверяется, уточняется, дополняется, 
усложняется, пересматривается, пока не начинает соответство-
вать сущности патологического состояния и задачам, которые 
стоят перед психологом, дефектологом, соответствовать состоя-
нию испытуемого. Понятно, что психологический, дефектоло-
гический диагноз нельзя представлять как нечто единое, ста-
бильное, нединамичное. Он так же динамичен, как и сам 
диагностический процесс. И говоря о психологическом диагнозе, 
мы подразумеваем, в сущности, множество диагностических 
гипотез, меняющихся и приобретающих возможное совершен-
ство в самом течении диагностического процесса при работе с 
испытуемым, при динамическом наблюдении за его состоянием. 

При психодиагностике на разных этапах работы основная 
задача – выделить особо значимые в диагностическом 
отношении симптомы и по патогенетическому принципу 
объединить их в симптомокомплексы, синдромы, что позволит 
психологу, дефектологу решить задачу нозологической 
диагностики. Таким образом, в динамике диагностического 
процесса психолог, дефектолог, пройдя семиотический уровень, 
не отбрасывают полученные при этом данные, а используют их 
для уточнения, конкретизации диалогической модели более 
высокого уровня. Объективные трудности иногда могут повлечь 
за собой диагностические ошибки. Однако это вовсе не 
означает, что ошибки неизбежны. Их число будет сведено к 
минимуму, если психолог использует новые данные науки, 
которые позволяют ему уточнить свои знания в методике 
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патопсихологического диагноза. 
Ниже на нескольких примерах из личной клинической 

практики автора будет показана важность дифференциальной 
диагностики для получения положительных результатов в 
коррекционно-развивающей работе. 

Первый пример. Среди дошкольников и учащихся младших 
классов массовой школы встречаются дети с пограничными 
состояниями интеллектуальной деятельности, ЗПР. Эти наруше-
ния возникают под влиянием разных причин и в разной степени 
влияют на успеваемость школьников. Среди причин, ведущих к 
нарушению познавательной деятельности, выделяются ЗПР, 
нарушения речи, РДА (ранний детский аутизм), минимальная 
мозговая дисфункция, родовые травмы, болезни матери во 
время беременности, а также болезни генетического происхож-
дения. В нашей практике мы встретили ребенка с болезнью 
Криста-Сименса, которая сопровождается ЗПР: нарушения речи, 
письма, чтения, фонематического слуха; нарушения эмоцио-
нально-волевой сферы, недостаточное развитие моторики. 
Миша К. (родился в 1989 г.) посещал детсад, а затем подгото-
вительную группу школы. Наблюдения за психическим разви-
тием ребенка велись с 5 лет. Болезнь Криста-Сименса – очень 
редкое заболевание. Диагноз, поставленный Мише К. после 
обследования врачом-генетиком – эктодермальная дисплазия 
ангидротическая (синдром Криста-Сименса). Эта болезнь очень 
редко встречается (со средней частотой 1 : 10 000 новорожден-
ных). Фенотипично синдром проявляется со дня рождения. У 
данного больного отмечены типичные особенности скелета лица 
– большой лоб с выступающими надбровными дугами, западе-
ние переносицы, седлоподобный маленький нос с гипоплазией 
крыльев, впалые щеки, большие деформированные уши, 
полные выступающие губы. Вокруг глаз наблюдаются морщины 
кожи; кожа складочная, утонченная, сухая. Потовые железы 
атрофированы; потоотделение отсутствует. Кожа век атрофиро-
вана; волосы, брови, веки тонкие, сухие, светлые, редкие. Со 
стороны глаз наблюдается множественное помутнение 
роговицы, снижение слезоотделения. Зубы у мальчика 
появились поздно. В 10 лет у Миши было 10 зубов. Они 
маленькие, редкие, неправильной формы. У ребенка отмечена 
повышенная чувствительность к респираторным заболеваниям, 
частый ринит, отит, легочные заболевания, которые являются 
последствием недоразвития слизистых оболочек гортани, 
трахеи, бронхов. Больной не переносит жары. У ребенка 
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постоянно плохой аппетит, вес тела ниже физиологической 
нормы (на 10 лет) для данного возраста – 30 кг. 

Синдром Криста-Сименса – наследственное заболевание. В 
семье есть ребенок от первой беременности, который здоров по 
синдрому Криста-Сименса, с нормальным психическим и 
физиологическим развитием (так что по наследству болезнь 
возникает не у всех детей в семье). По литературным данным, 
прогноз болезни неблагоприятный. В дальнейшем у больного 
ребенка в связи с нарушением потоотделения, как правило, 
развивается гипертермия, которая может привести к летальному 
исходу или снижению интеллекта до уровня пограничной 
умственной отсталости.  

Данные анамнеза Миши К.: ребенок от второй беремен-
ности. Беременность и роды протекали нормально. Родители 
здоровы, работают, образование среднее. Есть ребенок от 
первой беременности, с нормальным психическим и физическим 
развитием. 

Беременность с Мишей протекала нормально, но был выде-
лен резус-фактор. Вес при рождении – 3 кг. Голова микро-
цефальной формы. Начал ходить около 1 года. В 1 месяц нахо-
дился в патологическом отделении Херсонской областной кли-
нической детской больницы по поводу болезни Криста-Сименса. 
Консультировался врачами Республиканской детской клиниче-
ской больницы (г. Киев). Мальчик посещал логопедический 
детский сад около 2 лет в связи с задержкой речевого развития. 
Зрение, слух в норме. Психическое развитие перед вступлением 
в школу – с задержкой психического развития, отставал на один 
возрастной период. Предварительный диагноз – умственная 
отсталость. Признан недостаточно подготовленным ко вступ-
лению в массовую школу. В процессе обучения проводилось 
наблюдение со стороны психолога, учителя, логопеда. Ребенку 
уделялось много внимания, работа с ним проводилась по 
индивидуальному лечебно-коррекционному плану.  

К концу обучения в первом классе овладел грамотой, читал 
по словам, письмо с ошибками (замена шипящих-свистящих; 
опускал сдвоенные согласные, иногда опускал гласные), чтение 
медленное. Звукопроизношение смазанное, артикуляция нечет-
кая. Словарный запас достаточно большой, фразовая речь с 
аграмматизмами. Слабо успевал по математике (примеры 
решал легче, чем задачи). На уроках быстро утомлялся. Память 
больше механическая, образная, непроизвольная, чем словес-
но-логическая. 
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Мышление преобладает наглядно-практическое, образное; 
абстрактное мышление, умственные операции слабо развиты; 
составляет рассказ по сюжетной картинке; пересказ рассказа 
затруднен. Пословицы объясняет конкретно. Проявил интерес к 
урокам труда, физкультуры. Дома присматривает за животными. 
Любит смотреть телепередачи.  

В первом классе зимой болел гриппом, было носовое 
кровотечение. Астеническое состояние усилилось: легко 
утомляется; недостаточно стойкое внимание; легко отвлекается. 
В астеническом состоянии хуже пересказывает рассказ, 
ошибается при решении задач, в диктантах, переписывании.  

В семье воспитывается по системе «кумир семьи», «гипер-
опека», все разрешается, от всего охраняется, что отрицательно 
влияет на формирование личности. 

По окончании обучения в первом классе было сделано 
заключение: к школьному обучению адаптировался, вошел в 
контакт с учителями, детским коллективом; успеваемость удов-
летворительная, но отмечаются стойкие ошибки в письменных 
работах. Интеллект – в пределах нормы. Нет основания ставить 
диагноз «умственная отсталость»; проявляется задержка 
психического развития, гармонический инфантилизм, парциаль-
ная задержка речевого развития. Даны рекомендации по 
лечебно-коррекционной работе школьному психологу, учителю, 
родителям при участии врача-психоневролога. 

Лечебно-коррекционная работа была продолжена во 
втором классе. Наблюдения показали, что Миша в работу 
включился не сразу, невнимательный, на уроке утомляется, но 
задание выполняет. На уроках физкультуры, на переменах 
возбужден, подвижен, много бегает, но потом на уроках 
становится вялым, утомляется, невнимательный. С 
одноклассниками – контактен, доброжелателен; дружит с 
мальчиками и девочками. Слабо развита моторика; плохо 
развита мелкая моторика при вырезании мелких деталей, 
почерк неаккуратный. Неуспеваемость по письму, недостатки 
дифференциации звуков. Мышление, память в пределах 
возрастных особенностей, но абстрактное мышление не на 
высоком уровне, особенно обобщение, классификация. 

Формирование личности проходит в пределах возрастной 
нормы, но все же проявляется эгоистичность, упрямство, 
стремление быть первым в группе детей. К концу обучения во 
втором классе все еще проявляется задержка речевого 
развития, задержка развития моторных компонентов психики. 
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Лечебно-педагогическая коррекционная работа продолжа-
лась с учеником Мишей и в 3 классе. Повторное обследование 
показало:  

– много читает; в письме еще проявляются аграмматизмы 
(опускает предлоги, замена гласных, неправильное согласова-
ние слов в предложении; замена слов; в сочинении много 
грамматических ошибок; замена звонких на глухие; опускает 
сдвоенные согласные; иногда опускает в слове слоги). Почерк 
значительно улучшился. Читает медленно, пересказ рассказов 
не всегда удовлетворительный, не всегда выделяет главное в 
рассказе; скрытый смысл, содержание рассказа не всегда 
выделяет;  

– память словесно-логическая недостаточно развита, что 
соответствует особенностям его мышления и речи. Слабо 
развиты интеллектуальные интересы; 

– на уроках более сосредоточен, но все же преобладает 
непроизвольное внимание; проявляется недостаточно стойкое 
активное внимание и регуляция собственной деятельности. 
Астеническое состояние сохраняется (легко утомляется, долго 
не работает почти на всех уроках); 

– отношения с ровесниками в классе и вне класса 
доброжелательные.  

За первое полугодие обучения в 3-ем классе диагноз – 
задержка психического развития – снова получил свое 
подтверждение, несмотря на некоторые улучшения в уровне 
психического развития. 

Наблюдения за Мишей К. проводились на протяжении 
длительного времени. Проводилась лечебно-коррекционная 
работа. В результате наблюдений можно было сделать вывод, 
что у Миши К. проявляется наглядно-образное, наглядно-
практическое мышление, слабое развитие словесно-логической 
памяти, слабость абстрактного мышления, но не ярко 
выраженные патологии. 

Несмотря на коррекционную воспитательную работу, стойко 
проявляется задержка психического развития, которая 
проявляется в парциальной задержке речевого развития, 
моторики, в слабости эмоционально-волевой сферы.  

Во время игры Миша проявляет активность, инициативу. В 3 
классе проявляет интерес к учебным занятиям в школе и дома.  

Вывод после 3 класса: у ребенка с болезнью Криста-
Сименса на протяжении нескольких лет психическое развитие 
имеет тенденцию к нормальному возрастному развитию, но по 
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отдельным функциям еще имеется проявление задержки 
развития, не по варианту умственной отсталости. Очередное 
обследование ребенка позволило подготовить план лечебно-
коррекционно-воспитательной работы на следующий год. 

Лечебно-коррекционно-развивающая работа с Мишей про-
должалась в 4 классе. Учитель и логопед проводили коррекци-
онную работу по развитию устной и письменной речи; учитель и 
психолог проводили работу по развитию психических процессов, 
формированию познавательных интересов, формированию 
личности, культуры общения в коллективе. Родители ежемесяч-
но получали консультацию по обучению и воспитанию ребенка в 
семье. Учителя 5 класса консультировали психолога, учителей 4 
класса по вопросу подготовки Миши к обучению в пятом классе 
(проверили знание программы по четвертому классу, наличие 
пробелов; подготовка к выполнению требований по математике, 
требования по уровню развития речи). Совместная, 
коллективная работа учителей и психолога дала положительный 
результат, и это облегчило Мише переход в пятый класс. 

В 5 классе Миша учился с интересом, особенно увлекался 
математикой; внимание на уроках стало устойчивое; при ответах 
по различным предметам давал хорошо осмысленные ответы; 
сочинения по литературе показывали, что содержание темы 
понято, и это позволяло свободно, логично его пересказать 
устно или в письменной речи. Контакты с коллективом класса 
доброжелательные. На уроках физкультуры проявляется 
утомление, нагрузка не по его физическим возможностям. 

Постоянно (два раза в году) проходил комплексное обсле-
дование у врача-генетика, психоневролога, психолога. Заключе-
ния были с хорошим прогнозом: психическое развитие протекает 
по нормальному варианту. Это позволило учителям, психологу 
уточнить программу индивидуальной работы в 6 классе: 
формирование личности подростка, развитие познавательной 
сферы, речи, воспитание в коллективе, формирование учебных 
интересов. Особое внимание уделялось физическому развитию 
с учетом возможностей ребенка. Комплексная программа была 
продолжена в 7-8 классе с уточнением индивидуальной работы 
по развитию мышления, речи, что позволяло учитывать 
возрастные показатели психического развития. 

Отдельные показатели болезни Криста-Сименса по-преж-
нему влияют на физическое состояние больного: утомляемость, 
иногда возбуждение, раздражительность.  

Миша К. после 8 класса перешел на обучение в физико-
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технический лицей университета, где обучался три года. 
Повторное обследование, наблюдение проводилось при участии 
психолога лицея. Преподаватели предъявляли требования к 
Мише наравне со всеми лицеистами. Никакой информации о 
здоровье они не получали. Миша выполнял все требования 
своих преподавателей. Много работал по физике, математике, 
информатике; посещал дополнительные занятия в кружках. 
Лечебно-коррекционная работа, тренинги психолога помогали в 
укреплении состояния нервной системы.  

После окончания лицея Миша принят в университет на 
факультет кибернетики и информационных технологий. К 
обучению в вузе Миша адаптировался в период занятий в 
лицее. Главное, он проявил большой профессиональный 
интерес к своей специальности и работоспособность, 
устойчивое внимание ко многим проблемам работы инженера. 
Конечно, возникли психофизиологические трудности в связи с 
большим количеством практических занятий, лекций, экзаменов, 
зачетов, когда предъявлялись различные требования. 
Трудности были связаны с высокими требованиями, когда не 
учитывались физические и умственные способности студента. 

За время обучения в вузе (пять лет) Миша более увлекался 
не теоретическими основами своей специальности, а 
профессиональной, практической стороной, навыками, 
умениями работы. На практике показал свою увлеченность 
профессией, но проявилось недостаточное развитие, 
недостаточно высокий уровень абстрактного мышления. Многие 
годы наблюдения за больным Мишей показали, что болезнь 
Криста-Сименса оставляет свои следы в психическом развитии 
человека и в школьные, и в студенческие годы. Миша социально 
адаптировался, начал профессиональную деятельность, но 
болезнь наложила отпечаток на его личность. 

Второй пример. Родители обратились за консультацией по 
поводу задержки речевого развития (ОНР) у ребенка Дениса 
(8 лет) – алалии. Было проведено углубленное комплексное 
клиническое обследование с участием генетика, психиатра, 
психолога, дефектолога, логопеда, педиатра; проведен анализ 
крови на содержание фенилаланина в крови. Из анамнеза 
известно: ребенок после 1 нормальной беременности родился с 
весом 3,500 кг. Роды стремительные, энцефалопатия. Внутри-
утробная гипоксия. Раннее закрытие темечка. Начал ходить с 
2 лет, сидеть с 1 года 2 месяцев. Первые звукоподражания с 
1,5 лет. Гипопигментация кожи. Деформация ушных раковин. 
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Повышенная саливация. Изменение цвета волос с черных на 
светлые. Признаки спаечного арахноидита. Увеличение амино-
кислот в крови ребенка. От головы, тела исходит своеобразный 
«мышиный» запах. Отставание в психическом развитии: не 
узнает близких, не понимает речь других, не говорит, прояв-
ляется звукоподражание. Не стремится к эмоциональному 
общению с родителями, детьми. Слабость эмоционально-
волевой сферы, нарушение поведения, наблюдаются эпизоды 
психомоторного возбуждения с импульсивностью, двигатель-
ными стереотипами, легкая ранимость, легкая истощаемость, 
утомляемость.  

Дифференциальная диагностика проводилась с ранним 
детским аутизмом. Комплексное, клиническое изучение ребенка 
в центре реабилитации детей, наблюдение за ребенком в 
игровой деятельности позволило прийти к заключительному 
диагнозу: у ребенка Дениса проявляется умственная отсталость 
в степени имбецильности. Четко определен тип умственной 
отсталости – умственная отсталость по типу фенилкетонурии. 
Даны рекомендации родителям, воспитателям по коррекционно-
развивающей работе в семье и в центре реабилитации.  

Вывод: несвоевременная психодиагностика заболевания 
привела ребенка к тяжелой форме олигофрении, потеряно 
время для специфического лечения, которое могло бы создать 
условия для получения какого-то эффекта в коррекционно-
развивающей работе. Катанамнез через три года: работа 
родителей, воспитателей не принесла успеха в воспитании 
ребенка. Мать после соответствующего лечения родила 
здорового ребенка.  

Третий пример связан с гипофизарным нанизмом, который 
развивается у детей по различным вариантам. Характерными 
изменениями при гипофизарном нанизме является задержка 
роста, полового развития. При рождении отмечаются нормаль-
ные или близкие к нормальным показатели роста и массы тела, 
а с 2-5 лет начинается отставание в росте. Характерна мышеч-
ная гипотония. Отмечается поздняя смена молочных зубов. Го-
лос остается высоким, детским. Умственное развитие проходит 
по разным вариантам: у одних детей не страдает, у других 
отмечается формирование особых личностных черт с психиче-
ским инфантилизмом, у третей группы детей – умственная 
отсталость в легкой степени дебильности, склонность к депрес-
сивности, повышенной впечатлительности, недоверчивости, мА-
лоактивность, иногда ослабление памяти, работоспособности. 
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Гипофизарный нанизм необходимо дифференцировать от 
других заболеваний, сопровождающихся отставанием в росте: 
гипотиреозом, синдромом Шерешевского-Тернера. Наблюдение 
автора за детьми с гипофизарным нанизмом проводилось на 
протяжении многих лет (с 15 лет до 22 лет их возрастного 
развития). 

а) У Саши П. гипофизарный нанизм диагностирован еще в 
детском саду с проявлением психического инфантилизма. Затем 
учился во вспомогательной школе, окончил 8 классов. 
Заключительный диагноз – умственная отсталость в степени 
дебильности. Мышление конкретно-практическое, речь развер-
нутая, фразовая; память словесно-логическая слабо развита. 
Маленького роста (130 см), веса; физическое, половое 
недоразвитие; некритическое восприятие своей личности; 
неадекватное отражение сложных жизненных ситуаций. Дружит 
только с младшими подростками; работал (19-20 лет) на 
фабрике игрушек, но установить контакт со взрослыми не смог. 
Интеллект на уровне 11-12-летнего ребенка. 

б) У Галины С. также проявился гипофизарный нанизм, но 
психическое развитие протекало по варианту нормы; была ма-
ленького роста (120 см), веса, с задержкой физического, поло-
вого развития. Закончила 10 классов массовой школы, получила 
высшее образование, начала самостоятельную профессио-
нальную деятельность, но оставила ее из-за низкой работо-
способности, быстрой утомляемости, так как работала с детьми. 

Четвертый пример. Ребенок Гриша, 8 лет, ученик 2 класса 
вспомогательной школы. Диагноз: болезнь Реклингхаузена 
(онкологический больной – опухолевые разрастания, множест-
венные пятна кофейного цвета на коже). Поступил в 1 класс 
вспомогательной школы из детского сада с диагнозом ЗПР. В 
процессе обучения велось наблюдение, изучение, проводился 
обучающий эксперимент, и диагноз был уточнен: у школьника 
Гриши проявляется умственная отсталость в степени дебильно-
сти. Отставание обнаружилось уже в раннем возрасте, проявля-
лось нарушение в развитии интеллекта, всей познавательной 
сферы, речи, моторики. В дошкольном возрасте на первый план 
выступало речевое недоразвитие; в дальнейшем интеллекту-
альное недоразвитие стало проявляться больше; наблюдалась 
двигательная расторможенность. В школьном возрасте наблю-
далась вялость, слабость побуждений, колебания настроения. 
Обучение в 1-2 классе показало, что умственная отсталость 
имеет положительную динамику. Прогрессирование умственной 
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отсталости не наблюдалось: читает по словам, дает рассказ по 
сюжетной картинке, решает простые примеры по программе 
математики 2 класса; внимание на уроках активное, проявляет 
интерес к учебе. Общителен со сверстниками, поведение 
адекватное. Проводимая индивидуально-развивающая работа в 
школе и родителями дома показала, что прогрессирование 
интеллектуального дефекта не наблюдается. Наблюдение и 
индивидуальная работа с учеником продолжается, но нет еще 
основания делать заключительный вывод. 

Таким образом, краткий анализ психического развития пяти 
детей, анализ работы психолога, учителей с ними, показывает, 
что дифференциальная диагностика является важным звеном 
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающим эффек-
тивность коррекционной работы в соответствии с индивидуаль-
ными возможностями ребенка.  

В настоящее время вопросы психологической помощи 
детям и подросткам с нарушением в развитии освещены далеко 
не достаточно. Как отмечают специалисты, на практике различ-
ные психотехнические приемы нередко используются психо-
логами и педагогами без учета формы заболевания, степени 
выраженности нарушений, уровня развития интеллектуальных 
процессов, особенностей эмоционально-волевой сферы ребен-
ка. Отсутствие четко разработанных дифференцированных ме-
тодов психокоррекции детей, неадекватный подбор психотех-
нических приемов отрицательно сказываются на психическом 
развитии ребенка, а также создают существенные трудности в 
работе педагогов и родителей. В процессе психологической 
помощи детям с проблемами в развитии необходимо учитывать 
сложную структуру дефекта, степень выраженности нарушений 
психической деятельности, специфичность их развития, особен-
ности социальной ситуации развития, степень выраженности 
изменений личности в связи с заболеванием, особенности 
межличностного общения в семье и в социуме. 

Известно, что коррекционно-развивающая работа должна 
планироваться на основе результатов психологической диагно-
стики ребенка. Психолог дает оценку нарушений психической 
деятельности ребенка по результатам психологической 
диагностики: легкие или незначительные, умеренные, грубые 
или тяжелые. Рекомендуется проводить анализ, исходя из 
количества совпадений поведенческих реакций ребенка с 
нормативными стандартами, указанными в методиках. 

Рекомендации по психологической коррекции предлагаются 
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учителям, родителям, учащимся с учетом степени выражен-
ности нарушений психической деятельности ребенка при 
данном конкретном типе нарушения. Перед началом психо-
коррекционных программ перед психологом стоит задача 
правильно определить причину, время возникновения дефекта, 
значимость утраченной функции в общем психическом развитии 
ребенка, тяжесть нарушения и особенности личности. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ 

У статті розкрито проблему сучасної психології художнього 
сприйняття. Розглянуті основні вікові особливості сприйняття 
художнього твору. Обґрунтовано значення художнього сприйняття 
для емоційного й естетичного розвитку людини.  

Роль сприйняття в сучасному житті настільки значна, що 
існує потреба в підтриманні інформаційного балансу із середо-
вищем, порушення якого веде до дезорганізації особистості та 
розладів у функціонуванні організму. Існуючи та діючи, вирішую-
чи протягом свого життя практичні задачі, людина сприймає 
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оточуюче. Сприйняття предметів та людей, з якими їй доводить-
ся зустрічатися, умов, за яких протікає її життєдіяльність, склада-
ють необхідну передумову осмисленої людської діяльності. Так, 
сприйняття художнього твору дає можливість відчути позитивні 
емоції, хвилювання, переживання, чуттєве задоволення, катар-
сис. Розвиток вищих специфічно людських форм сприйняття 
нерозривно пов’язаний з історичним розвитком культури, в тому 
числі мистецтва – музики, живопису, театру, літератури.  

Сучасна психологія сприйняття являє собою досить яскраву 
картину різноманітних підходів, методів і окремих концепцій, ма-
ють своєю задачею упорядкувати потік емпіричних даних, що 
безперервно зростає. Існують десятки визначень сприйняття; во-
но розглядається як утворення гештальта (Фрідман), як функція 
аналізатора (Е.Н. Соколов), як процес і результат побудови 
образу, як особлива здатність (Айзенк), і як різновид діяльності 
(А.В.Запорожець, Л.А. Венгер, В.П. Зінченко), як переробка 
інформації (Г. Ліндсей, Д. Норман), як рішення задачі (Р. Грегорі) 
і функція стимуляції (Гібсон). Вивчення чуттєвого сприйняття має 
важливе значення і свої специфічні сторони в галузі естетики, 
педагогіки, театру. Термін «чуттєве сприйняття» використовував-
ся науковцями в різних значеннях. Так, Лейбніц розумів під 
сприйняттям смутне мислення, або мислення нижчого ступеня 
розвитку. Давид Юм використовував слово «сприйняття» як 
рівнозначне зі словом відчуття. За Кантом, сприйняття предметів 
обумовлено діями розуму, який певним чином пов’язує різнома-
нітний матеріал відчуттів. Цей останній погляд у тих чи інших 
відозмінах залишився домінуючим у новій психології, яка під 
сприйняттям розуміє узнавання того, що дано у відчутті. За цією 
множиною визначень стоять дві обставини: по-перше, багатомір-
ність даного класу психічних явищ і, по-друге, відсутність загаль-
ної теорії сприйняття. Незважаючи на протиріччя в дефініціях та 
обраних точках зору, спеціалісти погоджуються в головному, а 
саме в визначенні сфери основних фактичних даних, або 
феноменів, і в змісті основних проблем психології сприйняття. 
До таких сфер належать, наприклад, перцептивна константність, 
просторово-часові ілюзії, наочно-чуттєва даність людині 
простору, часу руху, кольору оточуючої дійсності та інші явища, 
які не є предметами інших галузей психологічного знання. У 
найбільш загальній формі можна зазначити, що психологія 
сприйняття орієнтована на пізнання принципів, закономірностей і 
якостей чуттєвого відображення людиною матеріальної дійсності 
у процесі безпосередньої взаємодії з оточуючим світом.  
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Необхідно зауважити, що проблема сприйняття відноситься 
до числа класичних в психології, характеризується багатою та 
насиченою колізіями історією. Сприйняття оточуючої дійсності 
ставить важливі з точки зору науки питання, які потребують 
вивчення. Як правило, ми не усвідомлюємо, що сприйняття – це 
проблема, до тих пір, поки не зіткнемося із чимось незвичайним. 
Багато проблем, з якими зіткнулися психологи, вивчаючи 
сприйняття, не нові. Інтерес до дискусійних питань і проблем, 
пов’язаних із явищем сприйняття, бере свій початок у самих 
джерел інтелектуальної історії людства. Ще давньогрецькі 
філософи розмірковували над тим, як саме ми пізнаємо те, що 
знаходиться поза нашої свідомості, як ми пізнаємо оточуючий 
світ. Першим із давньогрецьких філософів, який вважав за 
необхідне детальне спостереження за природою та її описання, 
був Аристотель. Історично проблеми інших наук тісно пов’язані із 
проблемами сприйняття. Вивчення цього пізнавального процесу 
потребує такої інформації, яка знаходиться за межами психології 
як такої. Великий внесок у розвиток науки про сприйняття 
зробили філософи, астрономи, фізики, художники – Демокрит, 
Келер, Леонардо да Вінчі, М. Ломоносов, Г. Гельмгольц та 
багато інших. Увага психологів та фізіологгів довгий час 
приділялася вивченню сенсорних (чуттєвих) ефектів, що 
виникають під впливом тих чи інших об’єктивних факторів у той 
час коли сам процес сприйняття залишався за межами 
дослідження. Методологія такого підходу спиралася на 
сенсуалізм у теорії пізнання, особливо розвинутої Дж. Локком та 
французькими матеріалістами (П. Кабанис, Є. Кондильяк).  

Одним з основним підходів до вивчення сприйняття вважа-
ється конструктивістський підхід, тісним чином пов’язаний із 
традиціями емпіризму, підкреслює активну роль спостерігача у 
процесі сприйняття. Це вчення гласить, що сприйняття – це 
щось більше, ніж проста констатація самого факту впливу по-
дразника. Основна ідея конструктивістського підходу полягає у 
тому, що сприймане нами в будь-який момент представляє 
собою ментальну конструкцію, засновану на наших пізнавальних 
стратегіях, досвіді, пристрастях, очікуваннях, мотивації, увазі. 
Принциповою для цього підходу вважається думка про те, що 
виникненню сприйняття передує конструювання, усвідомлення 
зв’язку між явищами та подіями фізичного світу. Конструктивіст-
ський підхід помітно вплинув на експериментальне вивчення 
сприйняття та розробку його теоретичних основ. Досить оригі-
нальним вважається екологічний підхід у вивченні сприйняття, 
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який був розроблений Джейсом Дж. Гібсоном. Зерном його підхо-
ду є думка про те, що, переміщуючись в оточуючому світі, спо-
стерігач безпосередньо засвоює інформацію, необхідну для 
ефективного адаптивного сприйняття. Залежно від його уявлень 
сигнал, який посилає зовнішній світ, – інформація, яка поступає у 
вигляді зорового образу, – містить усі необхідні відомості, доста-
тні для безпосереднього сприйняття фізичного світу, тому немає 
необхідності ні в якому посередництві й додатковій його обробці.  

Інформаційний підхід у вивченні сприйняття пов’язаний з 
ім’ям Давида Марра. Заснований на точному аналізі візуального 
сприйняття, орієнтованому на застосуванні математики та 
основаному переважно на комп’ютерних імітаціях та штучному 
інтелекті [1]. 

Нейрофізіологічний підхід виходить із того, що такі явища, 
як сприйняття, краще завсе пояснюються відомими нейронними 
та фізіологічними механізмами функціонування сенсорних 
систем. Когнітивна нейрологія, один з методів вивчення 
сприйняття, вивчає на нейронному рівні забезпечення мозком 
таких складних форм людської діяльності, як сприйняття, – 
міждисциплінарна область науки, яка виникла на базі 
експериментальної та когнітивної психології, нейрології та 
інформатики. Когнітивна нейрологія вважає, що вищі процеси 
пізнання і сприйняття являють собою результат взаємодії 
простих мисленневих процесів, кожен з яких, у свою чергу, є 
наслідком нейронної активності тієї чи іншої частини мозку. 

У працях, присвячених вивченню проблеми сприйняття, 
розглядаються проблеми онтогенезу сприйняття (Б.Г. Ананьєв, 
Д. Брунер, Л.А. Венгер,  

Л.С. Виготський, А.В. Запорожець, В.П. Зінченко, А.Н. Леон-
тьєв, А.Р. Лурія, С.Л. Рубінштейн, І.М. Сєченов). Значна увага 
вчених приділяється вивченню основних видів сприйняття. 
Дослідженнями у вивченні сприйняття руху та простору 
займалися Ю.Б. Гіппенрейтер, В.П. Зінченко, І.М. Фейгенберг, 
А.Л. Ярбус, К. Дункер, Є. Оппенгеймер, Ф. Кликс та ін. 
Видатними науковцями (А. Гельб, К. Гольдштейн) були здійснені 
дослідження з вивчення осмисленості сприйняття. Досліджува-
лася проблема сприйняття часу (Х. Єренвальд, А. Лаланд, 
Л.Я. Бєлєнька, Д.Г.Єлькін), константності сприйняття (В. Келер, 
Д. Катц, Г. Ревєша, А. П’єрона, Гайда, Лоскутов,  

Н.А. Кудрявцева, Б.Г. Ананьєв) зорового сприйняття 
(В.П. Зінченко, Н.Ю. Вергилес, Р.Л. Грегорі, В.В. Суворова, 
М.А. Матова, Є.Г. Туровська, М.С. Шехтер, А.Л. Ярбус, Дж. Гиб-
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сон, І.Д. Артамонов), слухового сприйняття (В.Н. Носуленко). 
Питанням психології сприйняття художньої літератури 
присвятили свої роботи О.І. Никифорова, А.В. Запорожець, 
Б.М. Тєплов. Дисертаційні дослідження в галузі проблеми 
сприйняття належать Л.Я. Зобніній (Дослідження сприйняття 
руху декількох об’єктів), В.Н. Носуленко (Психофізика 
сприйняття природної середи), Л.А. Хрисанфова (Динаміка 
сприйняття експресій обличчя), Л.В.Ширінкина (Сприйняття 
тексту як психологічний феномен), І.А. Дергаєва ( Комплексне 
дослідження сприйняття і психологічного впливу музики), 
О.В. Заморіна (Сприйняття підтексту мовного твору), 
А.Ю. Бергфельд (Сприйняття емоційних явищ), Е.В. Фірулева 
(Сприйняття саморегуляції психічних станів), К.І. Алексєєв 
(Сприйняття метафори та його види), Е.Ф. Волкова (Формування 
зорового образу сприйняття в умовах ризику).  

Сприйняття – результат психологічних процесів, у яких 
задіяні такі поняття як смисл, взаємозв’язки, контекст, 
суб’єктивна оцінка, досвід індивідуума та пам’ять. Цей складний 
процес включає систематизацію, інтерпретацію та осмислення 
інформації, яка поступає від сенсорних систем. Інакше кажучи, 
сприйняття представляє собою результат упорядкування 
відчуттів та їх перетворення на знання про предмети та події 
фізичного світу. 

Сприйняття є чуттєвим відображенням предмету чи явища 
об’єктивної дійсності, що впливають на наші органи чуття, де 
головним виступає саме почуттєве осмислення даного 
предмета. У цьому проявляється основна, найбільш суттєва 
риса сприйняття. Цей складний процес не тільки пов’язаний з 
дією, з діяльністю – саме сприймання являє собою специфічну 
пізнавальну діяльність зіставлення виникаючих в ньому чуттєвих 
якостей предмету. 

Сприйняття художнього твору не тільки пізнавальний акт, 
необхідною умовою цього процесу є емоційна насиченість 
сприйнятого, вираження ставлення до нього. Важливо, не просто 
зрозуміти художній твір, його стилістичні й жанрові особливості, 
а й пережити його у своїй свідомості, емоціях, переживаннях й 
почуттях. Процес художнього зображення та процес художнього 
сприйняття створюють взаємодіючу єдність. Відносно 
художнього сприйняття повної сили набуває аналогія між 
співвідношенням сприйняття та його зображенням на сцені, у 
театрі, з однієї сторони, і між мисленням та його вираженням у 
мові – з іншої. Як мова, у якій мислення формується, у свою 
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чергу, бере участь у його формуванні, так і художнє зображення 
сприйнятого не тільки виражає, але й формує сприйняття митця. 
Воно разом із тим виховує, а значить формує сприйняття людей, 
які на художніх творах учаться по-справжньому сприймати світ. 
Сприйняття – це форма пізнання дійсності. У процесі художньої 
діяльності формувалося людське сприйняття красоти форм – 
музичних, театральних, художніх, образотворчих. Важливим 
питанням є дослідження проблеми сприйняття художнього твору 
як джерела позитивного естетичного почуття, емоційного 
задоволення, катарсису. Художній образ ніколи не зводиться до 
одного цілісного комплексу сенсорних даних, як не зводиться до 
них зміст значного художнього твору. Митець безпосередньо 
вводить в поле зору сприймаючого чуттєві дані образу, але 
завдяки ним він ставить перед художнім сприйняттям завдання 
сприйняти те, що ними задано, – семантичний поетичний зміст 
образу і втілений у ньому задум митця. Саме тому, що 
сприйняття художнього твору повинно розв’язати це завдання, 
воно є складною діяльністю, з якою не кожен може впоратися.  

Здатність до сприйняття мистецтва й пізнання його не дана 
людині від природи, вона формується й розвивається у процесі 
тривалого системного виховання. Л. С. Виготський підкреслював, 
що для сприйняття мистецтва недостатньо щиро переживати те 
почуття, яке володіло автором і недостатньо розібратися у 
структурі самого твору – необхідно ще «творчо подолати своє 
особисте почуття, знайти його катарсис, і лише тоді дія 
мистецтва проявиться повністю» [2, с.237-238]. Визначаючи 
мистецтво як концентрацію життя, Л.С.Виготський будує свою 
модель художнього сприйняття, до якого входять такі 
компоненти: художнє почуття, уявлення, свідомість. На думку 
вченого, «розумні емоції» мистецтва виникають у процесі 
творчості й переробки певних життєвих почуттів. Концепція 
Л.С.Виготського – це, перш за все, індивідуально психологічне 
сприйняття художніх цінностей, коли вступають у взаємодію 
мистецтво й особистість як соціальні сутності, як різні соціальні 
структури. Розкриття специфіки художнього сприйняття 
допомогло вченому окреслити його велику соціальну значущість, 
як узагальненої техніки почуттів, знаряддя суспільства, за 
допомогою якого воно залучає до соціального життя найбільш 
інтимні і найбільш особистісні сторони нашої суті [2, с. 317].  

Спираючись на методологічні основи теорії Л.С.Виготського, 
сучасні психологи поглиблюють і поширюють дослідження 
проблеми художнього сприйняття. У конкретно-історичному і 



 
ППССИИХХООЛЛООГГІІЯЯ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
207 

соціальному аспектах рекомендує розглядати означену 
проблему Б.С.Мейлах, звертаючи увагу саме на його історичну 
рухливість [3]. У свою чергу, О. О. Мелік-Пашаєв [4] вважає, що 
художнє сприйняття – це здатність осягнути твір мистецтва як 
зоровий образ неповторного ідейно-емоційного змісту. Вивчення 
проблеми дозволило І.Левшиній виділити три типи художнього 
сприйняття: саму дію (що і де відбувається); емоційну тотожність 
(мені подобається, я поділяю точку зору); осягнення авторської 
концепції. При цьому, типи сприйняття, на думку дослідниці, 
залежать від інтелектуального рівня реціпієнта, його підготов-
леності до процесу художньої співтворчості. Аналізуючи 
означену проблему, М. П. Стафецька застерігає, що масовий тип 
сприйняття відрізняється від «еталонного» рівня, і в такому 
процесі мистецтво не реалізує свої культурні функції, а виступає 
як прагматично-прикладний засіб, що задовольняє буденно-
побутові потреби людини [5, с.272].  

Аналіз наукової літератури відносно проблем художнього 
сприйняття на рівні філософських та психолого-педагогічних до-
сліджень дає загальне уявлення про даний процес, як здатність 
особистості до сприймання творів мистецтва. Ця здатність 
потребує від людини вміння залучати до процесу емоційно-
чуттєву сферу, власний духовний та інтелектуальний потенціал, 
усвідомлювати умовність та життєподібність мистецтва. При 
цьому слід підкреслити ще одну особливість процесу художнього 
сприймання, а саме, — наявність індивідуального характеру 
сприйняття. Відомо, що один і той же художній твір не може 
створювати однакову художню свідомість, не стає умовою появи 
абсолютно ідентичних почуттів, сприймань, смаків, ставлень. 
Залежність полягає в особливості життєвого досвіду кожного, 
моральних переконань, рівня естетичного смаку й потреб, від 
особистих психологічних якостей. Тому умовою вдосконалення 
виховного процесу засобами світової художньої культури з 
метою формування морально-естетичних якостей особистості є 
наявність знань про психологію певного віку. 

Відомий вітчизняний психолог А.В. Запорожець вважав, що 
естетичне сприйняття не зводиться до пасивної констатації 
відомих сторін дійсності, хоча б дуже важливих та суттєвих. Воно 
потребує, щоб сприймаючий якось увійшов усередину зобра-
жених обставин, мисленно взяв участь у діях героїв, пережив їхні 
радості та печалі. У дослідженнях, проведених під керівництвом 
А.В. Запорожця, було виявлено своєрідне ставлення дітей до 
художніх творів. Дошкільняти активно ставляться до сприймано-
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го, намагаються безпосередньо впливати на героїв твору. В 
молодшому шкільному віці, ставлення до сприйнятого змінюєть-
ся – з’являється здатність зайняти позицію глядача. Важливо 
зауважити, що великого значення в художньому сприйманні 
набуває ступінь близькості, доступності образу. Так, наприклад, 
молодші дошкільнята частіше всього надають перевагу 
«позитивним» тваринам з антропоморфними ознаками, середні 
дошкільняти – тваринам, казковим персонажам, дітям-ровесни-
кам; більш старші діти частіше обирають найбільш кмітливий, 
веселий образ. Вони значно частіше здатні сприймати в 
художньому творі не тільки зовнішній комізм, але й гумор, іронію. 
У процесі розвитку художнього сприймання у дітей з’являється 
не тільки інтерес до змісту твору мистецтва, але й розуміння 
його виразних засобів. У процесі розвитку художнього 
сприйняття зароджується й оцінка сприйнятого. Необхідність 
залучення школярів до мистецтва у всьому видовому його 
розмаїтті вимагає створення психолого-педагогічної установки 
перед сприйманням художнього твору, тобто готовності до 
виконання такої діяльності, під час якої б найбільшою мірою 
задовольнились естетичні потреби. Для виникнення такої 
установки достатньо двох елементарних умов: потреби й 
ситуації її задоволення [3, с.23]. У такій установці відображаєть-
ся цілісний стан старшокласника (як реціпієнта): найбільш спри-
ятливе співвідношення інтелектуального й емоційного, готов-
ність до сприйняття, злагодженість. Така установка надає проце-
су спрямованого характеру, що має важливе значення для 
формування морально-естетичних якостей старшокласника. 
Узгодженість чуттєвої та інтелектуальної сторін у сприйманні 
мистецтва старшокласниками сприяє осягненню морально-
естетичної цінності художніх творів. Відбувається перехід від 
несвідомого (інтуїтивного) емоційного сприйняття до свідомого 
морально-естетичного переживання, коли школярі не лише 
переживають над твором мистецтва, але й роздумують над ним. 
«Зрозуміти художній твір, – відмічає Б.М.Теплов, – це, перш за 
все, відчути, емоційно пережити його і вже на цьому грунті 
подумати над ним» [6, с. 99]. У свою чергу, роздуми, оцінні 
судження виступають імпульсом подальшої розумової діяльно-
сті, яка визначає і розв'язує морально-естетичні проблеми 
школярів юнацького віку.  

Виховна сила мистецтва дає можливість увійти «всередину 
життя», пережити період життя, відображеного у світі певного 
світогляду, – казав відомий психолог Б.М.Тєплов. І найбільш 



 
ППССИИХХООЛЛООГГІІЯЯ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
209 

важливе те, що у процесі переживання створюються певні 
ставлення й моральні оцінки, які мають незрівнянно більшу 
примусову силу, ніж оцінки, які просто повідомлені та засвоєні. 
Спочатку ці оцінки виражаються в перевазі того, що 
подобається, потім вони набувають характер суджень про 
мистецтво з точки зору певного ідеалу. Оціночні судження дітей 
ще примітивні, але все-таки свідчать про зародження вміння не 
тільки відчути красиве, але й оцінити його. Приблизно до 
шестирічного віку діти дають естетичні оцінки не тільки цікавому 
змісту, але й пейзажу, у якому захопливий сюжет відсутній, 
проявляють здатність сприймати настрій. Однак здатність до 
художнього сприйняття не з’являється сама по собі. Вона – 
результат розвитку індивіда. «Художнє повноцінне сприйняття, – 
як справедливо помітив Б.М.Тєплов, – це вміння, якому треба 
вчити». Цьому сприяють розширення та зміцнення знань, 
уявлень дітей про оточуючу дійсність, розвиток їхнього мовлення 
й мислення. Значне місце в цьому процесі займає розвиток 
емоційної чуттєвості, чутливості до прекрасного. Позитивний 
вплив на розвиток художнього сприйняття дітей має формування 
вміння виділяти в художніх творах елементарні засоби 
виразності, які використовуються для вираження ставлень до 
дійсності (колір, форма, композиція).  

Спираючись на психологічні дослідження, Ю.Б. Борєв 
називає ряд важливих механізмів художнього сприйняття:  

– ідентифікацію героя із власним «Я»;  
– синестезію (взаємодія органів рецепції: слуху, зору тощо);  
– асоціативність (коло життєвих та художніх аналогій);  
– часові рецепції (теперішнього, минулого, майбутнього 

часу);  
– рецепційну установку (опора на попередню систему 

культури, попередня налаштованість на сприйняття, яка діє 
протягом усього процесу художнього переживання).  

З викладеного логічно викристалізовується думка про те, що 
художнє сприйняття, має стати невід'ємною складовою частиною 
педагогічних механізмів, емоційних перетворень морального та 
духовного розвитку особистості людини.  
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ  
ДО СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

У статті розкривається сутність психологічної підготовки 
молоді до служби у Збройних Силах України та характеризуються її 
основні компоненти. 

Актуальність теми витікає з необхідності гармонійної 
адаптації старшокласників до соціальних та військових структур 
української держави, що визначена реаліями та вимогами часу. 

У природі не існує замкнених систем, спроба штучного 
створення таких веде до їх недовговічності. Тільки розімкнені 
взаємовпливаючі системи, клітини, живі організми, соціуми, 
екосистеми живуть та розвиваються. Тому очевидна вся 
безальтернативність інтеграції Збройних Сил України до значно 
більш потужної та прогресивної військово-політичної системи, 
якою на сьогодення є Північноатлантичний альянс.  

Конкретними кроками у шкільній допризовній підготовці 
могли б стати процедури досягнення психологічно-ідеологічної 
сумісності з військовослужбовцями країн альянсу, більш конкрет-
ного знайомства зі зброєю, технічними засобами, тактикою 
ведення військових операцій та практики гуманітарного права. 

Метою даної статті є розкриття сутності психологічної 
підготовки молоді до служби у Збройних Силах України. 

Психологічна готовність до військової служби – складна 
властивість особистості, рівень сформованості якої визначається 
ступенями розвитку всіх сфер людської психіки: мотиваційної, 
пізнавальної, емоційно-чуттєвої, вольової. Щоб сформувати 
психологічну готовність до військової служби, треба ініціювати та 
розвинути в потенційного кандидата до служби у Збройних 
Силах України три основні компоненти, які взаємопов'язані між 
собою: соціально-психологічну готовність, емоційно-вольову 

                                                      
*
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готовність та військову-професійну готовність. 
Соціально-психологічна готовність до військової служби в 

юнаків і дівчат, яким сьогодні відкрита дорога у Збройні Сили 
України, характеризується рівнем сформованості бажання, а то й 
потреби служити в армії, живого інтересу до військової 
діяльності й ідеалів військового, гармонійного почуття обов’язку, 
відповідальності перед суспільством, патріотизму, усвідомлення 
соціальної значимості та необхідності військової служби, 
необхідних воїну моральних якостей [2]. 

На жаль, невизначене суспільне сьогодення, процес реорга-
нізації самих Збройних Сил, мізерний рівень фінансування, 
примітивний рівень ідеологічної військово-патріотичної роботи 
звели потребу бути призваним до Збройних Сил України до 
унікального явища. Саме існування, наприклад, військового 
викладача – як жебрака в школі, між іншим, покликаного 
втілювати могутність Збройних Сил, деморалізовані, здебільш 
формального ґатунку та звільнені в запас за явно недостатній 
термін військової діяльності військовослужбовці не можуть бути 
взірцем, прикладом для формування ментального світогляду 
молодої людини – нашого старшокласника. 

Різка зміна ідеологічних акцентів відносно ратної героїки на-
ших батьків спричинює смуту та навіть недовіру до відповідних 
засобів масової інформації та існуючого рівня пропаганди, 
вносить перекоси в суспільно-історичну спадкоємність. 

Силу може породити тільки сила. Подібність знаходить по-
дібність – ці фундаментальні закони філософії повною мірою 
стосуються й формування військово-психологічних якостей 
допризовника. Тільки реальне існування авторитетних збройних 
сил може привернути увагу ще несформованого молодого інди-
віда [1]. Тому діяльність армії, як ми гадаємо, повинна бути мак-
симально відкрита, а інформація про неї доступна та амбіційна.  

Домінуюче враження екстремального плану на свідомість, 
на нашу думку, могла б справити регулярна демонстрація 
сучасної бойової техніки на території військових частин, на 
марші чи параді. Винятково ефективною була б систематична 
організація трибун для учнів загальноосвітніх шкіл під час 
тактичних вправ військових частин Збройних Сил України і не 
тільки. І не секрет, що навіть дорослій людині важко стримати 
свій емоційний стан захоплення при появі досконалої могутньої 
бойової машини чи то в небі, на землі, на морі, що однозначно 
асоціюється зі збройними силами. Ще, на нашу думку, потужним 
та ефективним засобом ідеологічної, отже і психологічної 
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підготовки молодого воїна, як не катастрофічно для нашої 
атеїстичної свідомості, безперечно, могла би бути релігія. 
Експеримент зі знищення релігії як явища в радянському 
суспільстві зазнав поразки. На сьогодні у світі, мабуть, 
неможливо назвати безрелігійну країну та її збройні сили. Так, за 
даними мас-медіа, особовий склад НАТО на 95% складається з 
віруючих військовослужбовців [3]. Система військового капелан-
ства охоплює всі сфери військової діяльності, починаючи з до-
призовного віку, а як для українців, то релігійність була спокон-
вічною складовою етнічної ментальності. Слід також відзначити, 
можливо, і не останню роль присутності жінок в арміях північно-
атлантичного альянсу та ініціювання ними в підсвідомості 
чоловіків їх суто чоловічих рис, таких як демонстрація сили і 
чоловічої переваги та інстинкт захисту від небезпеки. 

Військова діяльність з усією сукупністю її екстремальності 
потребує певних зусиль у формуванні властивостей регулюВан-
ня адекватної поведінки юнака-допризовника та його емоційного 
стану. Тому однією з найбільш важливих складових готовності до 
служби в армії є його емоційно-вольова стійкість – як здатність 
особистості вольовим шляхом регулювати свої емоційні стани, 
такі як тривожність, страх, незадоволення, обурення, радість та 
інші [4, 5]. Витримувати складні умови обмеження, коригувати 
поведінку та діяльність відносно вимог військових статутів, 
витриманість, урівноваженість, організованість, дисциплінова-
ність та інші відомі риси можна досить результативно формувати 
організованим певним чином шкільним військово-виховним 
процесом з епіцентром на уроках Основ Захисту Вітчизни. 

Воля – це здатність людини свідомо досягати поставленої 
мети, долаючи при цьому всілякі труднощі та перешкоди, – 
визначено у класичній психології. Воля формується тільки в 
діяльності. Воля займає вищу інстанцію психіки людини, є тою 
керуючою та домінуючою суттю, яка визначає адекватну пове-
дінку особистості. Людина без розуму – це тварина, людина без 
емоцій – це машина, людина без волі – це ні перше, ні друге, ні 
третє. Таємничі підвалини душі, у яких локалізована воля, не 
розгадані наукою, але її рівень залежить від об’єктивної реаль-
ності, піддається зовнішньому впливу, тому можливе цілеспря-
моване формування через свідомість. Основною метою будь-
якого соціуму є репродукція собі подібного, де, на відміну від 
фізіологічних процесів, психологічні, пов’язані з вихованням та 
формуванням індивіда, потребують великих затрат на ідеологію. 
Людина поза суспільством просто примат, людина, цілеспрямо-
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вана суспільством, набуває здатності свідомого самовдоско-
налення, саморегуляції, адаптації до вимог цього суспільства. 

Проте, ніякої суті не могло б існувати без її протилежності. 
Боротьба та єдність протилежностей визначає існування нашого 
світу. Тож, не важко визначити ледачий стан як емоційний стан, 
протилежний вольовому, що у своїй суті має одну природу, 
аналогом чого може слугувати, наприклад, біль та насолода, 
холод та спека, червоне та зелене, і т. ін. Лінощі – невід'ємна 
властивість психіки людини, зважаючи на вже згаданий 
природний закон, вони можуть вносити в наше життя як 
негативні, так і позитивні наслідки, що у свою чергу теж 
визначається відносно. Особливо небезпечні та смертельні 
лінощі для військовослужбовців, де у збройному протистоянні із 
супротивником виграє виключно воїн з вищим рівнем всебічної 
військової підготовки. Історія знає немало прикладів того, що 
основною причиною загибелі військовослужбовців, військових 
підрозділів і навіть армій була недбалість та недбале ставлення 
до військових обов’язків та вольових чинників військової 
підготовки не тільки у воєнний, але і в мирний час. Ті ж самі 
чинники на цивільному просторі ведуть до травматизму на 
виробництві, транспортних шляхах, у побуті та навіть на дозвіллі. 
Бездіяльність призводить до поступової деструкції органів та 
систем організму, їх атрофії та передчасного закінчення життя. З 
причини «авось» відбуваються грандіозні катастрофи, створю-
ються надзвичайні ситуації та екологічні кризи. Лінощами роз-
міщені пастки на кожному кроці життєдіяльності людини, ними 
створена потужна система виправдань, у всякому випадку, зав-
жди знаходяться аргументи. Доки існує людина, доти й будуть 
існувати ці дві складові її психіки, які, мабуть, є необхідними. А в 
нашому ж випадку архізадача полягає у зведенні до максимуму 
конструктивних вольових якостей майбутнього воїна та сприянні 
знешкодженню його вольового антипода. 

Відомі методи корекції психічно-вольових якостей, таких як 
силовий, шляхом створення жорстких екстремальних умов вижи-
вання, для школи непридатний, а імітаційні та віртуальні – певно 
дадуть такий же результат. Залишається певним чином розрахо-
вувати на методи свідомої саморегуляції, самонаказу, самонаві-
ювання, самореабілітації та самоконтролю. Це завдання надзви-
чайної складності навіть для компетентних фахівців. І тільки 
спортивні та спортивно-прикладні перегони, бойові єдинобор-
ства наближають до акцентованої психічно-вольової моделі 
допризовника відносно безпечними та недорогими шляхами. 
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Завжди і всюди перед військовим командиром, солдатом 
будь-якого підрозділу стоїть двоєдина задача – виконати 
бойовий наказ та зберегти життя. Як перше, так і друге не можна 
уявити без високоякісної професійної підготовки, від неї зале-
жить вразливість як своїх, так і чужих. Класична суворовська 
формула «не числом, а умением» завжди лежала в основі 
військової діяльності історичних генералісимусів. Ще з давніх 
часів перемога, як правило, була на боці професіоналів. 
Професіоналізм, як рівень практичного потенціалу, набувається 
впертою, цілеспрямованою настирливою діяльністю в необхідно-
му плані та проявляється при мінімальних фізичних та психо-
емоційних затратах. Кількість безперечно переходить у якість. 
Людина здатна до будь-якої професійної спеціалізації, навіть 
найбільш неймовірної, але має генетичну вибіркову схильність 
до певної діяльності. Існує значна кількість гіпотез щодо таких 
складних психологічних особливостей, як задатки, здібності, 
талант людини. Схильності є природними передумовами здібно-
стей. Здібності – це такі психологічні особливості людини, від 
яких залежить успішність набуття знань, умінь, навиків, але самі 
вони до наявності тільки знань, умінь і навиків не зводяться. 
Здібності виявляють себе тільки в діяльності, і, до того ж, тільки 
в такій діяльності, котра не може здійснюватись без існування 
цих здібностей. Найбільш достовірним у науковому світі є вчення 
І.П. Павлова про вищу нервову діяльність людини, розвинене та 
доповнене Б.М. Тепловим. І.П. Павлов уперше сформулював 
принцип основних властивостей нервової системи (сили нерво-
вих процесів, рухливості, балансу). Зазначені властивості нерво-
вих процесів утворюють певні системи та комбінації, таким 
чином утворюється тип нервової системи або тип вищої нервової 
діяльності. Відкрити часто замасковані здібності молодої люди-
ни, особливо в підлітковому та юнацькому віці, досить важко. 
З'ясувати індивідуальні схильності, крім моніторингу, можливо за 
допомогою відповідних тестових методик психологічної практики. 
Для вивчення трьох основних характеристик нервової діяльності, 
а саме рівнів процесів збудження, процесів гальмування та 
рухливості нервових процесів доцільно використовувати методи-
ку діагностики темпераменту Я.Стреляу. Нейрофізіологічні 
процеси мають одну природу, але мають свої варіації, тому 
кожна людина наділена своїм індивідуальним темпераментом і 
характером, і, визначивши їх особливості, необхідно визначити 
відповідну військову профорієнтацію допризовника. Так, напри-
клад, допризовникам, у яких флегматичний тип темпераменту, 
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для якого характерні врівноваженість, обережність, виваженість, 
є сенс спрямувати військову діяльність на службу снайпером, 
артилеристом, механіком бойових машин та механізмів, танкі-
стом, спеціальностям військово-морського флоту, сапером, але 
недоцільно направляти людину з таким типом темпераменту на 
спеціальності оператора радіотехнічних засобів, десантником. 

Важливим моментом у професійній орієнтації майбутнього 
воїна є не лише визначення його природних задатків, але й таких 
компонентів як рівень розвитку вербального та невербального 
інтелекту, характерологічні риси, загальні та спеціальні здібності. 

Становлення воїна в сучасних умовах базується на 
класичних засадах практичної психології, але цей трудомісткий 
процес потребує синхронного вдосконалення зі швидким 
поступом суспільства. Мотивація до військової діяльності 
випливає з нових реалій та пов’язаних із ними проблем, які 
певною мірою вдалося порушити в даній статті. Деякі дискусійні 
питання вікової, етнічної та статевої психології старшокласників 
залишились відкритими та покликані спонукати до творчого 
пошуку оптимальних варіантів їх розв’язання.  
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ДИНАМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У статті розглядається й підтверджується значення 
структури самореалізаці особистості студента в начальній 
діяльності. 

Образованность личности сегодня – это ее развитая спо-
собность к самоисследованию и совершенствованию собствен-
ных сил с тем, чтобы адекватно природному предназначению и 
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социальным запросам найти свое место в жизни, всесторонне 
самореализоваться, утвердить себя в обществе и выбранной 
профессии. 

Считая учебно-познавательную деятельность важной сфе-
рой самовыражения студента, можно отметить, что неудачи в 
учебе, разочарования содержат в себе внутреннюю причину — 
нереализованность студентом себя, собственной индивидуаль-
ности, неповторимости, уникальности. Это может являться 
основой неудовлетворенности, замедляющей движение по пути 
саморазвития и самореализации в дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. 

Высшие образовательные учреждения только начинают 
организовывать педагогический процесс, направленный на лич-
ностно-профессиональное развитие студентов средствами 
различных учебных дисциплин. Это требует перестройки 
процесса профессиональной подготовки будущего специалиста. 
Поэтому на современном этапе развития системы образования 
заново осмысливаются как в теоретическом, так и в 
практическом плане подхода к организации процесса учебно-
познавательной деятельности студентов. 

Студенты, будущие профессионалы, испытывают потреб-
ность в самореализации в учебной деятельности. Во время 
обучения в вузе у студентов только начинает формироваться 
«Я-профессиональное» и они испытывают определенные 
трудности в выборе наиболее значимых направлений своего 
самосовершенствования [2]. 

Становится очевидным, что изучение сущности, структуры 
самореализации студента, анализ педагогических условий, сти-
мулирующих студентов к самореализации, представляют для 
педагогической теории и практики чрезвычайно актуальную 
проблему. 

Наблюдения показывают, что студенты недостаточно сти-
мулируются к реализации внутреннего потенциала в учебно-
познавательной деятельности, что, естественно, негативно вли-
яет на формирование личности будущего специалиста. Объяс-
няется это тем, что довольно долго в практике образования в 
вузе не ставилась задача по индивидуальному развитию и 
совершенствованию способностей студентов, не проводились 
специальные исследования по проблеме анализа педагогиче-
ских условий, стимулирующих студента к самореализации. 
Изучение психологической и педагогической литературы, анализ 
деятельности студентов вузов свидетельствуют о том, что у 
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большинства из них уровень самореализации является 
недостаточно высоким. Таким образом, обнаруживается 
противоречие между объективно растущей потребностью в 
повышении уровня самореализации студентов и традиционной 
системой обучения в вузе, ориентированной в большей степени 
лишь на формирование профессиональных знаний и умений. 

Уровень самореализации студента в учебно-познаватель-
ной деятельности может быть существенно повышен при 
реализации следующей совокупности педагогических условий: 

- содержательно-целевых (актуализация субъектного опы-
та студентов и его включение в содержание профессиональной 
подготовки, расширение субъектных функций студентов в 
образовательном процессе, проблематизация личных профес-
сиональных норм деятельности и поведения студентов); 

- организационно-процессуальных (компетентность препо-
давателей, осуществляющих профессиональную подготовку сту-
дентов с целью их максимальной самореализации; диалоги-
ческое взаимодействие субъектов учебного процесса; рефлек-
сивное управление деятельностью студентов со стороны 
педагога); 

- методико-инструментальных (использование в ходе обу-
чения интерактивных методов и приемов обучения, включен-
ность студентов в дополнительное профессиональное образо-
вание) [1]. 

Самореализация личности студента в учебно-познаватель-
ной деятельности есть динамическое саморазвертывающееся 
взаимодействие с миром в рамках учебно-профессиональной 
сферы жизнедеятельности, способствующее актуализации и 
развитию потенциальных возможностей студента при 
обеспечении педагогических условий. 

Структура самореализации личности студента в учебно-
познавательной деятельности представляет собой совокупность 
мотивационно-целевого, содержательного и регулятивного ком-
понентов. Показателями мотивационно-целевого компонента са-
мореализации являются познавательный и профессиональный 
интересы, показателями содержательного компонента самореа-
лизации – действенность и системность знаний, показателями 
регулятивного компонента – рефлексивность и самостоятель-
ность. 

Повышение уровня самореализации студентов в учебно-
познавательной деятельности обеспечивается реализацией 
технологии, включающей в себя взаимодействие преподавателя 
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и студентов на конфликтно-ценностном, проблемно-целевом, 
предметно-содержательном, организационно-операционном, ис-
полнительно-коррекционном и рефлексивно-системном этапах 
[3]. 

Межпредметные связи на современном этапе развития нау-
ки начинают играть большую роль. При подготовке контрольных 
и курсовых работ, творческих рефератов, когда преподаватели 
включают в комплексные задания вопросы из родственных 
дисциплин – позволяет студентам полнее раскрыть свое виде-
ние проблемы. Значимы консультации, групповые и индивиду-
альные: они приобщают к самим знаниям. В любом случае важ-
на помощь студенту в определении возможностей его само-
совершенствования, правильном и своевременном осознании 
своей индивидуальности, способностей и склонностей, 
характера, ценностных ориентаций, потребностей и мотивов, 
интересов, темпов обучаемости и уровня интеллектуального 
развития, особенностей эмоциональной и волевой сферы. 
Немаловажное значение в интеллектуально-профессиональном 
развитии студента играет самостоятельная работа студента — 
это особым образом организованная деятельность, включающая 
в свою структуру такие компоненты, как: уяснение цели и по-
ставленной учебной задачи; четкое и системное планирование 
самостоятельной работы; поиск необходимой учебной и научной 
информации; освоение собственной информации и ее логиче-
ская переработка; использование методов исследовательской, 
научно-исследовательской работы для решения поставленных 
задач; выработка собственной позиции по поводу полученной 
задачи; представление, обоснование и защита полученного 
решения; проведение самоанализа и самоконтроля [4]. 

Таким образом, чтобы стимулировать и постоянно поддер-
живать у студентов интерес к получению новых знаний, необ-
ходимо, во-первых, больше обращать внимание на обучение их 
системе самообразования. Во-вторых студенты должны овла-
деть основными и отдельными конкретными составляющими 
элементами труда преподавателя: работать с научной, методи-
ческой и учебной литературой; излагать учебный материал, 
составлять систему дифференцированных упражнений и управ-
лять ею в процессе решения задачи; использовать приемы 
постановки вопроса, формулировать организующие и управляю-
щие вопросы, а также варианты одного и того же вопроса; 
быстро и адекватно реагировать на возникшую учебную 
ситуацию; уметь контролировать и оценивать знания и т.д. 
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МЕДІА ОСВІТА: ПИТАННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ 

У статті розкрито, як медіа-освіта може бути використана у 
процесі навчання підлітків з питань охорони здоров’я та промоції 
здорового способу життя. 

ЗМІ є найбільшим джерелом інформації взагалі та 
інформації про здоров’я зокрема. Але вони не завжди 
розповсюджують правдиву інформацію про ризики для здоров’я 
та запобіжні заходи. Крім нейтральної інформації, ЗМІ 
транслюють приховані повідомлення у рекламі, шоу, кіно, метою 
яких є стимулювати споживання певних продуктів та ідей. Як 
наслідок, громадськість не завжди буває поінформована про 
можливі ризики для здоров’я та як їх уникати.  

Особливо вразливими тут є підлітки, які нездатні розрізняти 
«справжню» та штучну реальність, створену засобами масової 
інформації. За останні роки ЗМІ стали більш впливовим 
джерелом інформації, ніж родина та школа. Підлітки проводять 
більше часу перед телевізором, ніж у спілкуванні з іншими. Але 
реальність, яку створюють ЗМІ, значно відрізняється від 
реального світу. Щоб зрозуміти ці змішані повідомлення, молоді 
люди мають бути навчені критично сприймати інформацію. Для 
того, щоб прищепити підліткам критичне ставлення до 
інформації, отриманої зі ЗМІ, у школах необхідно впроваджувати 
медіа «лікнеп», або медіа-освіту. 

Американські дослідники приділяють велику увагу проблемі 
медіа-освіти та навіть рекомендують зробити її обов’язковим 
предметом у середній школі. Вони вважають, що медіа освіта 
робить учнів критично свідомими того, що вони бачать, чують та 
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читають.  
Медіа освіта – це формування здатності аналізувати, оціню-

вати та створювати медіа-повідомлення. Така освіта допомагає 
учням вчитися критично оцінювати інформацію про здоров’я у 
різних засобах масової інформації. Ця освіта спрямована на 
розуміння того, як працюють ЗМІ, як вони створюють значення, 
як вони організовані та як вони створюють реальність. Медіа 
освіта включає поінформоване громадянство, естетичне 
виховання, соціальний захист, споживчу компетентність. 

Одне з основних понять медіа-освіти – послання (message), 
це закодований зміст інформаційного повідомлення, який 
найчастіше сприймається опосередковано, через емоційний 
настрій, імідж, різні образи.  

Освіта з охорони здоров’я розглядає широке коло питань, 
від самосприйняття, дієти, шкільного насильства, алкоголю, 
тютюну, до вагітності та сексу. Усі ці питання вимагають 
розуміння медіа-повідомлень дітьми та вчителями. Особливо це 
стосується вчителів: вони мають бути здатними не лише 
визначати повідомлення про здоров’я; вчителі повинні задавали 
рамки та стратегії для розуміння того, як ЗМІ та медіа-повідом-
лення впливають на уявлення та поведінку учнів щодо здоров’я.  

У статті ми розглянемо пропозиції американських учених 
освітянам щодо тем, які потребують обговорення на уроках. 
Серед таких тем, які з одного боку, впливають на здоров’я 
підлітків, а з іншого – найбільш неоднозначно висвітлюються у 
ЗМІ, називають проблеми харчування, вживання алкоголю та 
тютюну, сексу, насильства та стресу.  

Харчування. Правильне харчування особливо важливе для 
підлітків через їхнє стрімке зростання. Крім того, хибні уявлення 
про харчування можуть мати вплив на усе подальше життя та 
призводити до ожиріння, хронічних захворювань травної 
системи, неадекватного репродуктивного розвитку. На жаль, 
підлітки схильні до неправильного харчування. Вони 
полюбляють чогось пожувати, замість того, щоб з’їсти 
повноцінний обід. Улюблені сухарики, чіпси, солодкі напої 
зазвичай містять багато калорій, а також шкідливих барвників, 
підсилювачів смаку, консервантів. 

ЗМІ, особливо реклама, сприяють неправильному харчуван-
ню підлітків. У одному американському дослідженні було підра-
ховано, що у 1990 р. підлітки витратили 82,4 мільярда доларів на 
їжу та напої. Ця цифра вражає, особливо якщо взяти до уваги те, 
що найбільш рекламована їжа є мало поживною та корисною.  
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Ще більше тривожить фахівців питання образу тіла. Підлітки 
вчаться вірити, що створений у ЗМІ образ ідеального тіла це те, 
як тіло має виглядати. Ці уявлення змушують дівчат намагатися 
виглядати так, як Сінді Кроуфорд та Кейт Мосс. У своїх намаган-
нях мати прекрасне тіло дівчата часто починають дотримуватися 
дієт, які ведуть до більш серйозних харчових розладів. Хлопці 
також сприймають медіа образ тіла, вони хочуть мати мускула-
туру, як у відомих акторів та спортсменів. Вони також починають 
дотримуватися дієт, а дехто починає вживати стероїди. 

Американськими вченими були запропоновані спеціальні 
методи аналізу повідомлень у засобах масової інформації, які 
можуть застосовуватися у процесі навчання підлітків. Один такий 
метод може бути застосований у молодшій та середній школі. 
Учні обирають один епізод з улюбленої телевізійної програми та 
записують, що кожний з персонажів їсть та п’є. Записи учнів 
поєднуються у єдиний список, на якому графічно зображені їжа 
та напої, які герої вживали протягом програми. Ця діаграма 
використовується для дискусії; вчитель може запитати учнів про 
харчову цінність продуктів, як часто персонажі перекушують, чи 
їдять вони на ходу, де персонажі найчастіше харчуються. Інші 
теми можуть стосуватися відношення між типом їжі та харак-
тером персонажу, його розміром, вагою та стилем життя. Інший 
метод стосується проблеми образу тіла та стереотипів. На 
прикладі реклами розглядається, як створюється комерційний 
образ ідеальної дівчини та ідеального хлопця. Учні можуть про-
аналізувати існуючу рекламу та визначити, як типово зображу-
ють дівчат та хлопців. Цей метод допомагає підліткам вивчати 
внутрішнє значення образу тіла, мови тіла та стереотипи. 

Сексуальність. ЗМІ постійно посилають формальні та не-
формальні повідомлення щодо сексуальності. Найбільшу турбо-
ту фахівців викликає те, що засоби масової інформації транслю-
ють ціннісно-навантажену інформацію про сексуальність.  

Підлітки сприймають норми поведінки на підставі того, що 
вони бачать та чують у ЗМІ. Останнім часом стало нормою мати 
численні статеві стосунки; вони є постійною темою у телесеріалі 
«Друзі», який демонструвало українське телебачення. Персонаж 
Джой відомий своїми сексуальними перемогами. Одна з дівчат, 
Моніка, часто стає мішенню для жартів через її неактивне 
сексуальне життя. Повідомлення, яке лежить в основі цих 
епізодів може бути витлумачене так: «добре мати секс с 
багатьма людьми, інакше ти можеш стати посміховиськом для 
інших». У одному з досліджень було зроблено висновок, що 
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підлітки, які багато дивляться про секс на телебаченні, менше 
задоволені своїм сексуальним життям та мають викривлене 
уявлення про секс. 

Хоча сексуальність є складною темою для обговорення, 
вчителям треба виховувати учнів, які здатні оцінити сексуальну 
інформацію, надану ЗМІ. Для учнів середніх та випускних класів 
можна запропонувати аналіз реклами, яка використовує 
сексуальні образи для просування різних продуктів. Учитель 
може ставити такі питання: Що секс має спільного з цим 
продуктом? Що створює сексуальність: люди, реквізит, кут 
камери, музика, звукові ефекти або настрій? Учні також можуть 
порівняти взаємодію персонажів у комерційних зйомках з 
реальним життям. Для учнів має стати очевидним, що вживання 
парфумів щоранку не призведе до популярності серед 
представників протилежної статі. За допомогою подібних вправ 
учні починають більше усвідомлювати, як секс використовується 
для продажу різних товарів, хоча він має мало спільного з цими 
продуктами. 

Учителі можуть допомогти учням долати власні проблеми, 
вивчаючи персонажів-підлітків з телесеріалів. Після визначення 
таких персонажів, учням можна запропонувати обговорити, 
наскільки реалістично змальована сексуальність кожного з них. 
Вчителі мають допомогти учням зрозуміти, що їхнє занепокоєння 
щодо власної сексуальності є нормальним, що вони можуть 
говорити про своїх почуття. Дискусія з таких питань може 
допомогти зменшити тривогу учнів та дозволити їм почуватися 
більш комфортно з їхніми емоціями та фізичними змінами в 
організмі.  

Алкоголь та тютюн. Стать часто асоціюється з алкоголем у 
ЗМІ. Привабливі сексуальні жінки-моделі є постійним елементом 
у рекламі пива та вина, яка здебільшого спрямована на чоловічу 
аудиторію. Телебачення часто зображує алкоголь як засіб 
сексуальної поведінки. Крім того, алкоголь асоціюється з 
успіхом, насолодою та приємним проведенням часу. Особливо 
негативно на молодь впливає реклама слабоалкогольних напоїв, 
перш за все пива. Жоден рекламний блок на телебаченні не 
обходиться без пивної реклами, орієнтованої в основному на 
молодь від 14 років. Приховане повідомлення реклами говорить, 
що пиво – це безпечний напій, майже компот або сік; що пити 
пиво модно й корисно, а той, хто його не споживає, позбавляє 
себе радощів, сили, успіху. Основною метою пивної реклами є 
впровадження в масову свідомість стереотипу про необхідність 
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споживання пива. 
Хоча алкоголь багато рекламується у США, перше місце за 

обсягом реклами посідають сигарети. Як і реклама алкоголю, 
реклама сигарет спрямована на молодих людей. Значні обсяги 
цієї реклами роблять медіа-освіту обов’язковою для юнацтва. 
Вчителі мають декілька можливостей допомогти учням 
протистояти спеціалістам з маркетингу. Один метод передбачає 
проведення опитування, скільки учнів у класі палять. Збір даних 
має включати питання про стать учня, коли він почав палити, 
марки сигарет, та чи палять інші члени його родини. Опитування 
проводять анонімно або через групову дискусію. Більшість учнів 
не погодяться, що реклама впливає на їхнє паління, оскільки 
більшість людей не усвідомлює мотивацію придбання та 
вживання різних продуктів. Вчителі мають створити та 
обговорити профіль паління у класі. Отримана картина може 
використовуватися для проведення інших уроків на цю тему. 
Наприклад, вчитель може підібрати журнали з рекламою 
сигарет. Учні можуть вивчати слова та образи, використані у 
рекламі, звертаючи увагу на зображену діяльність, настрій та 
середовище. Також можна проаналізувати місце, стать, вік, 
працю, соціальний статус героя у цій рекламі. Учнів можна 
спитати про різницю між рекламою сигарет, які популярні серед 
жіночої половини та рекламою, спрямованою на чоловіків. 

Такі ж вправи можна застосувати і на уроках, присвячених 
рекламі алкоголю. Серед інших методів можна назвати створен-
ня учнями медіа-повідомлень. Учні можуть розробити плакат або 
серію плакатів, які попереджають про загрози вживання алкого-
лю аби допомогти іншим усвідомити, як рекламодавці привер-
тають увагу підлітків. Ці плакати можна використовувати у школі, 
бібліотеці або громадських центрах. Такі вправи допомагають 
учням розуміти процес створення медіа-повідомлень та роблять 
їх більш свідомими щодо впливу реклами.  

Насильство. Одна з найбільш досліджених галузей 
психології комунікацій – насильство у ЗМІ та його вплив на 
підлітків. Багато років точилася дискусія, чи призводить 
насильство у ЗМІ до агресивної поведінки, і більшість учених 
вважає, що такий зв’язок існує. Інші дослідники вважають, що 
перегляд насильства, навпаки, знімає напругу та зменшує 
вірогідність насильницької поведінки у житті. Але треба зважати 
на обсяги спожитої телепродукції. 

Оскільки американські підлітки дивляться телевізор понад 
20 годин на тиждень, існує реальна загроза впливу медіа-
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насильства на їхню поведінку. Батьки, вчителі та громада не в 
змозі протидіяти культу насильства на телебаченні. Усе більше 
та більше підлітків стають жертвами злочинів або злочинцями. 
Найбільш резонансними стають випадки, коли надивившись 
бойовиків, підлітки вчиняють збройні напади на своїх однолітків 
та вчителів.  

У школі можуть бути використані кілька методів, щоб допо-
могти учням усвідомити вплив медіа-насильства. Для молодших 
учнів важливо дати визначення насильства. Учням пропонується 
охарактеризувати насильство, яке вони часто бачили на 
телебаченні та змалювати типи персонажів, які здійснюють 
насильницькі дії. Можна зазначити, чи персонаж є злодієм, 
поліцейським, супергероєм або комбінацією цих образів та 
визначити, наскільки учні реалістично сприймають їх. Дитяча 
психіка дуже вразлива і діти можуть мати хибне уявлення про 
насильство. Учителі мають визначити ці враження та допомогти 
учням зрозуміти, що не всі люди поводяться так, як персонажі 
їхніх улюблених шоу.  

Учні середніх та старших класів можуть розглянути функції 
візуального насильства через обговорення деяких питань, 
пов’язаних з переглядом візуального насильства. Наприклад, які 
почуття викликають сцени насильства; з ким – жертвою або 
агресором – ідентифікують себе учні; позитивний або негативний 
імідж має персонаж що здійснює насильницькі дії. Головне 
завдання полягає у тому, щоб навчити дітей ідентифікувати 
насильство та розрізняти екранне зло. 

Стрес. Оскільки підлітковий вік є стресовим періодом життя, 
молодші споживачі медіа-продукції більш уразливі до додатково-
го стресу, створеного ЗМІ. Телебачення знайомить молодих гля-
дачів з труднощами життя раніше, ніж вони готові сприйняти йо-
го; воно суттєво впливає на руйнування кордонів між дитинством 
та дорослим віком. Діти намагаються імітувати поведінку, яку во-
ни бачать. Наприклад, коли вони наслідують стереотипам дорос-
лих у сексуальних стосунках, підлітки часто стикаються з непоро-
зумінням та відторгненням, оскільки вони не здатні відтворювати 
обрану лінію поведінки. Загалом повідомлення, які отримують 
діти зі ЗМІ, штовхають їх ставати дорослими передчасно. Це 
бажання діяти як дорослий викликає стрес, який веде до 
проблем зі здоров’ям або примушує підлітків долати стрес «до-
рослими» методами, такими як паління чи вживання алкоголю.  

Більшість обговорених раніше методів медіа-освіти можуть 
бути застосовані для визначення стресу, який засоби масової 
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інформації викликають у підлітків. Учителі просто можуть додати 
питання, пов’язані зі стресом у кожну вправу. Наприклад, вправа, 
присвячена дієті та образу тіла є ідеальною для обговорення 
тиску ЗМІ, які з одного боку культивують ідеальне тіло, водночас 
рекламуючи шкідливі консервовані продукти. Реклама алкоголю 
та тютюну, спрямована на молодь, просуває ідею що, якщо ти 
вживаєш цей продукт, ти більше схожий на дорослого, тим 
самим створюючи додатковий примус «бути дорослим». Крім 
того, телебачення часто змальовує людей у кризі, які 
звертаються до алкоголю – це дає учням хибну модель того, як 
треба боротися зі стресом у їхньому житті. 

Для кращого розуміння того, як багато стресу створюють 
ЗМІ, може бути використана рольова гра. Учням пропонується 
проаналізувати телевізійну програму, яка зображує підлітка, що 
намагається вирішити, чи він вже готовий до першого сексуаль-
ного досвіду. Учитель може провести дискусію з учнями та 
визначити можливі дії персонажу. Групи учнів можуть відтворити 
ці дії та обговорити, чому персонаж зробив такий висновок. 
Відтворюючи такі ситуації, учні мають можливість реагувати 
більш відповідально, якщо опиняться у подібній ситуації. 

На думку американських дослідників, необхідно негайно 
долучити медіа-освіту до висвітлення питань з охорони здоров’я, 
оскільки здоров’я підлітків знаходиться під загрозою. За даними 
американської Ради з розвитку підлітків, у 15 років чверть 
американских підлітків практикують шкідливу або ризиковану 
поведінку. Отже, нині перед школою стоїть нагальна потреба 
вчити дітей та підлітків бути критичними користувачами засобі 
масової інформації. У світі, яким керують ЗМІ, необхідно 
орієнтуватися у повідомленнях, які щоденно ми отримуємо у 
величезній кількості. Але у багатьох учнів здатність критично 
мислити розвинута недостатньо. Дорослі мають зрозуміти, що 
вітальня стає шкільним класом, і телебачення є більш 
впливовим джерелом інформації, ніж батьки та вчителі. За 
допомогою медіа-освіти учні можуть вчитися критично оцінювати 
повідомлення щодо здоров’я, які містяться у численних 
матеріалах ЗМІ. Коли учень зрозуміє, як створюються 
інформаційні повідомлення, він буде більш свідомий того, що 
шукає, та як інтерпретувати те, що він бачить чи чує. Така 
критичність буде сприяти більш відповідальному ставленню до 
свого здоров’я та уникненню поведінки, яка шкодить здоров’ю. 
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ЛІНГВІСТИЧНІ ЗДІБНОСТІ  
Й ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ 

У статті обґрунтовано чуттєво-інтуїтивні здібності як 
лінгвістичні регулятори розвитку людини. Розглянуто поняття 
послідовного образу, інтенції, інтуїції як підсвідомих регуляторів 
розвитку. 

Поглиблене вивчення психіки, діяльності і психічних станів 
людини у навчальному процесі через зміст підручників і навчаль-
них посібників передбачає уточнення понятійного апарату, у яко-
му набувають творчої сили лінгвістичні здібності користування 
поняттями регуляція, інформація, дія. З цієї точки зору психіка 
визначається як своєрідна множина здібностей – перетворювачів 
інформації, за допомогою яких людина: а) відображає властиво-
сті й структуру предметів і явищ довкілля, що і є предметом 
регуляції; б) проектує рухи думки, почуттів, уяви та інші психічні 
явища; в) регулює дії й активність у середовищі її буття. 

Об'єкт дослідження – чуттєво-інтуїтивні та дискурсивно-
логічні здібності як лінгвістичні регулятори розвитку людини. 

Предмет дослідження – будова і функції лінгвістичних 
здібностей утворення чуттєво-інтуїтивних та дискурсивно-
логічних регуляторів активності людини. 

Гіпотеза передбачає: регулятор – живий пристрій 
(сукупність пристроїв), що підтримує незмінність якихось пси-
хічних явищ або станів, змінює їх за певними законами – 
відповідно до еталону, мірки чи взірця; регулятор є нормою дії, 
правилом, що визначає напрям розвитку психічного явища, 
вносить планомірність або виправляє помилки під час дії; регу-
лятор – функціональний орган – здібність, завдячуючи якій 
інформація здійснює в діях людини функції: а) відображення; 
б) регулятора властивостей структури предметів і явищ; в) вті-
лення образів, почуттів і думок на підставі інформації про них. 

Підходячи до регуляції розвитку лінгвістичних здібностей з 
кількісної точки зору, можна сказати, що роль психічної регуляції 
полягає в обмеженні розмаїтості впливів чи реакцій протидії на 
ці впливи. Обмеження розмаїтості має і якісний (що оцінює дію 
та її продукти) аспект. Регулятор обмежує розмаїтість впливів і 
усуває не довільні впливи, а тільки ті, котрі несприятливі для 
комфортного стану людини – провідної умови творчості. 

                                                      
*
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Орган, що усуває руйнівні та не допускає шкідливих впливів, 
називається регулятором, або регулюючою системою. 

Регулююча система – здібність: 1) сприймає розмаїтість 
впливів з середини тіла або з довкілля; 2) зменшує розмаїтість 
шляхом усунення або «погашення» шкідливих впливів; 3) має 
більшу розмаїтість порівняно з розмаїтістю шкідливих впливів, 
що нею усуваються. 

У теорії психічного відображення існує положення, що мірою 
адекватності інформації про систему рухів думки, почуттів та 
уяви, дій і є відповідність результатів дії меті або бажанню, 
побудованих на основі цієї інформації. Важливим для розуміння 
лінгвістичних здібностей як регуляція інформацією є й 
твердження: а) інформація – це позначення змісту, отриманого з 
довкілля; б) міра усунення невизначеності відображеного 
предмета; в) регулювання й оцінювання дії та її продуктів: 
результати дії передбачаються ще до її початку на основі 
прогностичної інформації. 

Однак це не означає, що інформація, яку має людина, 
завжди безпосередньо пов'язана з актуальною її діяльністю. 
Первинним джерелом інформації є почування – система чуттєвої 
інформації від дій, що доступна для сприйняття і практичної дії 
людини у системі Я і не-Я. З предметом людина пов'язана 
двостороннім чуттєвим зв'язком, і він ширший ніж однобічний 
зв'язок, доступний сприйняттю, спостереженню. 

Більш широкою і глибокою є сфера активності людини, по-
в'язана з розумовими, теоретичними міркуваннями, коли вона не 
користується органами чуттів, пережитими відображеннями або 
мислимими предметами. З людиною безпосередньо пов'язана 
чуттєво-інтуїтивна інформація, яка надходить від предметів 
і дій, – інша інформація – дискурсивно-логічна – теоретична, 
пов'язана з діяльністю побічно, через трансформацію знакових 
систем – знань про себе, предмети дій, про довкілля. 

Отже, ми маємо множину лінгвістичних здібностей, що 
перетворюють:  

а) чуттєво-інтуїтивні інформацію на дискурсивно-логічні 
структури мови;  

б) дискурсивно-логічні утворення – тексти, на чуттєво-
інтуїтивні переживання думок, почуттів та образів.  

Чуттєво-інтуїтивні регулятори дій людини.  
Дослідження відносин під час дії (розумової чи психомотор-

ної) – вирішування задач виявили причини, що породжують у 
людини стан непевності, викликається не умінням переборювати 
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надмірності: а) інформаційні – від рецептивного поля предмета 
чи вища; б) механізмів психічного відображення, в) енергетичні, 
викликані напруженням психічних станів: надмірне навантаження 
довкілля і стомлення вносять зміни функцій образа предмета. 

Механізми психічного відображення утворюються із природ-
них здібностей людини; до нього входять 10

9
 сенсорних каналів, 

наладнаних на сприйняття і переробку інформації від всіх 
рецепторів разом. Активізація цього механізму дозволяє людині 
утворювати здібності, здатні відображати велику кількість 
властивостей предмета, а в собі відкривати і планомірно 
формувати нові здібності, відповідні його властивостям. 

Підсвідомі регулятори розвитку. Підсвідоме як 
інформаційно-енергетична структура психіки описувалася понят-
тями: в Аристотеля – «рослинна душа», у Р.Декарта – «інтуїція», 
у Б.Спінози – «мисляче тіло людини», у І.М. Сєченова – «валове 
почування», у А.Бергсона – «інтуїція», у М.О.Бернштейна – 
«палеокінетична регуляції дій», у Д.М.Узнадзе – установка. 

Метафора Фехнера про душу як айсберг, більша частина 
якого причаїлась під водою і регулюється підводними течіями, 
образно визначає підсвідоме людини. До його складу входять: 
глибинні психічні явища, субсенсорі, сенсорні образи, інстинкти, 
мудрість тіла, або більше десятка інстинктів.  

Глибинні психічні явища. У людини існує сфера психіки, 
яка не підлягає прямому контролю свідомості за перебігом пси-
хічних процесів, тобто у взаємодії Я – не-Я утворюються внут-
рішні сили здатні поза свідомістю спрямовувати і регулювати 
активність людини.  

Мета дослідження – визначити особливості будови, функцій 
підсвідомо діючих регуляторів і норми їх активності у людини. 

Дихотомічний поділ обсягу поняття «психічне відображен-
ня». Принцип дихотомії [2, 7] надає можливість поділу поняття 
на два суперечливі одна одному видовому понятті: одна – 
характеризується наявністю відомої ознаки, а друга – її відсут-
ністю. Так, поділ поняття «психічне відображення» дає дві групи 
його видів: «дискурсивно-логічне» і «почуттєво-інтуїтивне».  

Підставою дихотомічного поділу поняття «психічне відобра-
ження» є не змінність ознаки свідомості, а наявність або її відсут-
ність. Ознаки «свідоме – несвідоме» повною мірою вичерпують 
обсяг поняття, що поділяється на дві частини. Якщо поняття 
«дискурсивно-логічне» розкрито за допомогою принципу єдності 
свідомості і діяльності, то залишається невизначеною та частина 
поняття, що містить у собі частку не.  
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Поділімо поняття «почуттєво-інтуїтивне» на два суперечли-
вих поняття, що виражають дві нові групи. До першої групи вхо-
дить поняття «інстинкт», а до другої – «не інстинкти», які залиша-
ються невизначеною частину цього поняття. Вочевидь, це група 
психічних явищ, у яких відображається й безпосередньо виявля-
ється чуттєве відображення Я – не-Я, але поза аналізом їх 
свідомістю. 

Отже, предметом нашого дослідження є своєрідні внутрішні 
сили людини, що надають динамічності її поведінки і спонукають 
до певних дій. 

Послідовний образ – феномен сенсорики – дає змогу «ба-
чити, чути, смакувати» тощо – зміст відображеного й неусвідом-
люваного, «бачити» природні перетворення форми і змісту, 
спостерігати те, що відбувається за законами психіки незалежно 
від свідомості й волі. Ці образи характерні для сенсорних 
систем, і, з енергетичної точки зору, вони – метаболічні хвости 
від енергії зовнішніх впливів [1, 4], які виконують функції 
підсвідомих регуляторів активності людини.  

Наші дослідження визначили деякі особливості полину 
послідовних зорових образів. Так, образ у натуральному 
кольорі дублює форму предмета – один до одного. Це – 
показник доброго психічного стану: механізм послідовного 
образу спрацьовує нормально – інформація, що надійшла зовні, 
відображається без втрат. У цьому стані виникає феномен 
спалаху послідовного образу – він згодом набуває більшої 
яскравості ніж на початку його зародження. Цей феномен – 
явище, споріднене ремінісценції.  

Образ із перебігами додаткових кольорів – природна 
здатність поза свідомістю й мисленням аналізувати сенсорне 
відображення, розкладати його на складові, пропускаючи світло 
нібито крізь призму, і утворювати спектр із семи кольорів. 
Негативний послідовний образ – протилежний за 
забарвленням першому й другому. Почуттєво-інтуїтивна сфера 
застосовує прийом, яким користується розум – запереченням: 
біле робить чорним. Прагне довести істину математичним 
шляхом – доведенням від протилежного. 

В оптимальному стані людини наявні три фази послідовного 
зорового образу: а) у натуральному кольорі предмета, б) у 
додатковому кольоровому забарвленні, в) в образі-негативі – 
темному на світлому фоні. Норма тривалості образу – 25 с. Якщо 
вона 2–4 хвилини і більше, виникає рухливість образу, 
порушується його структура, наближається або віддаляється 
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джерело світла, повторюються одні й ті самі його фази або 
окремі фази відсутні тощо – надмірне навантаження і його 
негативні наслідки – втома. Тривалість «бачення» образу менша 
25 с, – енергетичне виснаження. Образ триває менше 6 секунд і 
в ньому бракує додаткових кольорів – прихований дальтонізм – 
не сприймання кольорів.  

Інтуїція. Виявлена здатність почуттєво-інтуїтивної сфери 
створювати з нецілісних оригіналів цілісні образи, формулою  
Я ↔ не-Я [2, 6]. Тестовою фігурою в дослідженні було коло із 
змінним розміром розриву. Піддослідні в послідовному образі 
спостерігають незвичайне явище – крайці розірваного кола 
«линуть» назустріч одне одному й зливаються в цілісну фігуру. 
Виникає питання: чому ми бачимо в образі завершену форму, 
тоді як оригінал – інша, розірвана фігура?  

За показниками самозамикання розриву кола виділено три 
групи станів залежно від потенціалу енергії людини: чим він біль-
ший, тим більші добудови образу. Люди з оптимальною енергією 
більш здатні, перетворюючи невідоме на відоме, користуватися 
почуттям гармонії: 1) видобувати нову інформацію із сенсорного 
тла, 2) заповнювати порожнечі в мозаїчній картині предмета 
або світу, 3) створювати предмети і явища з гармонійними 
структурами.  

Отже, око, яке миттєво сприймає фігуру із зруйнованою 
формою, чинить творчу дію, добудовує зруйноване, те, чого в ній 
бракує, «робить» цілісним і гармонійним; людина, стикаючись з 
дисгармонією поза собою, прагне перетворити її на 
гармонічніший предмет або явище. 

Визначити, наскільки гармонійно розвиті півкулі мозку (і в 
дорослих, і в дітей старше 13), а заодно – ваш розум швидкий чи 
повільний насправді просто. Для цього потрібні ручка, лист 
паперу й кілька хвилин – для виконання тестових завдань за 
назвою «Нулики» [1].  

Завдання ғ1 – написати правою рукою (а для лівші – лівої) 
один рядок нуликів так, щоб передбачувана вчителька каліграфії 
поставила вам найвищу оцінку. Написали? Чудово! 

Завдання ғ2 – пишемо нулики усі тією же робочою рукою 
протягом 1 хвилини, але вже з максимальною швидкістю: чим 
більше, тим краще. 

Завдання ғ3 – потрібно написати за 1 хвилину 
максимальну кількість нуликів «неробочою» рукою (правша пише 
лівою, лівша – правою), після чого – підрахувати їхню кількість у 
кожному випадку. 
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Що ж виходить? Найкраще вийшов рядок, написаний вільно 
і неквапливо. Ви писали так, як вас навчили (чи перевчили). 
Друге завдання виглядає гірше, у третьому нулі й зовсім 
«розперезалися». Про що це говорить? Про те, що в 
екстремальній ситуації вам довелося діяти на максимумі, в 
результаті весь автоматизм і стереотипи навчання були 
відкинуті, а в силу вступило ваше сьогоденне «Я» – підсвідомі 
регулятори рухів. 

Якщо в другому завданні нулі нахилилися вправо на 30-
40 градусів, ви – правша, уліво – лівша. Якщо нулі виписані у 
вигляді концентричних кіл, ви – «дворукий»: і права, і ліва півку-
ля мозку розвинуті рівномірно, тобто механізми розуму і розсудку 
працюють в унісон, а отже, створюють умови для творчості. 

Третє завдання показує, наскільки ненавчена ваша неробо-
ча рука, а різниця в кількості нуликів у порівнянні з другим 
завданням – ще і про те, наскільки «забита» відповідна півкуля 
мозку. 

Тепер про швидкість мислення. Якщо в другому завданні за 
хвилину було написано більше 150 нуликів – швидкість відмінна. 
Тільки це мислення поверхневе, неглибоке. Така людина 
«проходиться по верхах». 140 – швидкість мислення гарна, до-
статня глибина, 120 нуликів – середня норма. Ті, хто написав 
менше 120 нулів, мислять надто повільно. Але, можливо, 
глибоко. 

Отже, рука, яка пише літери з максимальною швидкістю, 
прагне до гармонійних рухів і змінює їхню форму відповідно до 
того, що диктує їй почуття гармонії. Що робити тим, другим і 
третім? Працювати над швидкістю і глибиною мислення, 
прагнучи в першу чергу гармонізувати роботу мозку. 

Інтенції – внутрішня підсвідома активність, що підсвідомо 
регулює дію і поведінку за формулою Я → не-Я [4, 5, 6]. 

Нами було розроблене оригінальне випробування ступеню 
розвитку почуття гармонії, який визначає дієздатність механізму 
творчості. У випробуванні піддослідний: а) сам створює елемент 
навколишнього середовища; б) взаємодіючи із середовищем, 
випробовує себе. 

До розв'язання задачі слід підготуватися: візьміть аркуш 
паперу, олівець, лінійку. І більше нічого не треба, крім вашого 
почуття гармонії. Предмет який створюється – звичайна лінія АВ, 
проведена від руки на папері. Рисками помічається початок і 
кінець лінії, довжиною від 12–15 до 20 см. Рисками помітьте 
початок (А) і кінець лінії (В). Таким чином розмічається лінія 
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відповідно до власного стану образу-коду гармонії. Точність 
поділу виявляє ступінь розвитку почуття гармонії і механізму 
творчості. 

Треба, вдивляючись у площину аркуша утримувати в центрі 
уваги лінію цілком, немов обмацуючи її очима. Коли помітите, що 
начебто щось гальмує рух очей і намагається його зупинити, 
олівцем відмітьте на лінії те місце, де з'явилася ця дивовижна 
світла крапка. Поставте там жирну позначку (точка С). 

У цьому випробуванні почуття гармонії немає й натяку на 
довільність трактування результатів, бо ніщо не залежить від 
дослідника, який керує процесом, а сам у нього не втручається. 
Випробування – аналог конкретної діяльності, на відміну від 
тестів, а ініціатива дій, оцінювання й самооцінювання йдуть від 
піддослідної людини – від вас самих. Лінію-предмет дій можна 
принципово поділити на частини у всіх пропорціях «золотого 
перерізу»: точкою чистого золота– 0,618; золоточленними по-
хідними – 0,118; 0,236; 0,382; 0,764; 0,882. 

Випробуваннями рівня розвитку почуття гармонії було 
охоплено 1,4 тис. осіб різного віку, статі, освіченості й професій. 
Близько 7% піддослідних майже точно відтворили пропорцію 
частин лінії і поставили точку С в зоні 0,608 – 0,630. Цей 
показник розвитку почуття гармонії чудовий і свідчить про те, що 
людина, не знаючи законів гармонії теоретично, користується 
ними інтуїтивно, як інструментами власних дій. Пропорцію 
частин цілісності визначає інтенція, яка працює 
дихотомічно, ділить її надвоє: перша – 0,618 тобто 0,5 + 0,118, 
а інша – 0,5 – 0,118.  

Близько 25% осіб виявилися лівшами, хоча про це знав 
лише кожен десятий. Вони впевнено поставили «золоту точку» 
ліворуч, тобто в зоні 0,618. Цей показник свідчить, що сила 
правої півкулі мозку – механізму розуму людини, яка корис-
тується образом-кодом «золотого перерізу», переважає над 
лівою. Люди у такому стані здатні охоплювати величезні масиви 
інформації, мислять переважно образами, почуттями, на відміну 
від праворукої більшості (вона користується лівою півкулею 
мозку – механізмом розсудку), здатної лише переважно 
оперувати готовими думками і логічними категоріями. 

Були одержані такі результати: око, розглядаючи 
найпростішу частку світу – лінію, підсвідомо прагне її поділити в 
пропорції «золотого перерізу». Зокрема: 

1. Досконале почуття гармонії – стан образу-коду «золотого 
перерізу» – модуль чи міра вашого стану – 1,618 для тих, хто 



 
ППССИИХХООЛЛООГГІІЯЯ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
233 

правші і 0,618 для тих, хто шульга – чудовий показник. 
2. Модуль образу-коду в зоні 1,608– 1,630 і (для ліворуких) 

0,630 – 0,608 (для праворуких). Хороший показник, але у вас 
великий резерв для подальшого розвитку механізму почуттів 
гармонії – сумлінно працюйте над собою. 

3. Модуль почуття гармонії, більш-менш виходить за межі 
зазначених зон – потенціал творчості ще не викликаний, образ-
код ще не прокинувся.  

Щоб повернутися на свій природний стан, необхідно впри-
тул зайнятися розвитком утраченого естетичного смаку, розуму й 
розсудку.  
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Подгурецки Ю.
*
 

ЯЗЫК В СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

У статті розкрито роль мови в соціальній комунікації, її функції, 
проаналізовано теорії розвитку мови тощо. 

Язык является таким же древним продуктом общества, как и 
человеческое сознание. С помощью языка люди передают 
информацию о себе и об окружающем мире (наблюдения, 
чувства, фантазии, намерения и стремления), словом, – 
разнообразные мысленные образы и переживания. В качестве 
коммуникативно-познавательного инструмента язык тесно 
связан с процессами мышления и с совокупностью социальных 
явлений. Опытного пропагандиста должны поэтому интересо-
вать самые разные аспекты филологического знания, его связи с 
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другими гуманитарными науками, его философское применение, 
явно присутствующее в проблемах взаимоотношений мышле-
ния, речи, языка, роли языка в социальных процессах или его 
места среди других культурных знаков. 

В данной работе рассматривается коммуникативная 
функция языка, что должно стать для учителя исходным пунктом 
для более широких исследований и размышлений о роли языка 
в воспитании и обучении. 

Теории развития языка 
Теоретическая дискуссия на тему развития языка идет уже 

давно. В Древней Греции стоики и скептики считали, что язык 
имеет естественный, инстинктивный характер, а его постепен-
ное формирование является следствием биологического 
созревания. Школа Аристотеля по этому вопросу считала, что 
язык – придуманная система, которую необходимо заново 
осваивать каждому последующему поколению. Тысячелетия 
спустя эти две философские позиции продолжают присутство-
вать в различных теориях (Бэйтс, Брезертон и Снайдлер 1988, 
Роббинс 1968, Риттель 1993). 

Современный теоретический подход к исследованиям 
языка включает такие аспекты: биологическую модель, когни-
тивные подходы и анализ среды. В данной работе мы пред-
ставим их под таким углом зрения, который даст возможность 
вычленить факторы данной теоретической группы. Кроме того, 
принимая во внимание специфику работы, мы представляем 
проблемы и темы развития языка, возникающие на границах 
коммуникации, т.е. там, где в нее проникают идеи из других 
научных дисциплин и других способов познания дейтвитель-
ности. Трудность в развитии субдисциплины, в ранг которых 
вошла коммуникация, состоит в том, что в определенном 
смысле о человеческой коммуникации мы знаем слишком много, 
но знание это не упорядочено. Поэтому каждая новая попытка 
систематизации того, что уже известно, а также дополнение 
коммуникации новыми теориями – бесценны. Поставленные 
вопросы действительно весомы, потому что отношения между 
психолингвистикой и коммуникацией – это отношения сложного 
и деликатного свойства. Поэтому в данной работе мы избрали 
стратегию сосредоточения лишь на нескольких основных про-
блемах развития языка. Рассмотренные (в силу обстоятельств 
лишь вкратце) теории составляют полезную триаду, с помощью 
которой можно успешно исследовать поставленную проблему. 

Этологическая теория выделилась из круга лингвистики. В 



 
ППССИИХХООЛЛООГГІІЯЯ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
235 

настоящее время она является доминирующей в той области 
психологии, которая известна как психолингвистика. До 60-х 
годов нашего века большинство психологов рассматривали 
освоение языка в категориях условий и законов обучения [1]. 
Этим взглядам бросил вызов Н.Хомский, предложив вместе с 
другими (Брайен, Леннеберг, МакНейл) эволюционное объясне-
ние развития языка. Они утверждали, что освоение речи 
ребенком нельзя адекватно объяснить с помощью правил 
обусловленности. Зато в своих интерпретациях они особо 
акцентировали врожденные структуры и биологические 
механизмы освоения языка. Согласно оригинальной авторской 
модели Н.Хомского, язык имеет структуры двух типов. 
Поверхностная структура касается того способа, каким 
осуществляется образование слов и фраз. В каждом языке она 
своя. «Глубинная структура» – этот термин был употреблен 
автором для определения врожденного знания о свойствах 
языка – относится к врожденному знанию, какое имеют люди об 
особенностях, свойствах языковой системы вообще, поэтому 
она для всех языков одинакова. Модель LAD (language 
acquisition device), врожденный механизм обучения языку, 
предложенный Хомским, содержит также механизм анализа 
языка. Этот теоретический механизм мозга берет речевые 
пробы и выводит из них поверхностную структуру языка. 

LAD начинает, таким образом, создавать трансформатив-
ную грамматику – свод правил, которые переводят поверхност-
ную структуру в такую форму, благодаря которой становится 
возможным понять «глубинную структуру» речи ребенка. 
Развитие трансформативных правил идет в течение многих лет, 
что позволяет объяснить, почему начальные языковые возмож-
ности ребенка скорее ограничены, что объясняет также, почему 
прогресс в этой области столь стремителен. Следует заметить 
также, что большинство современных психолингвистических 
моделей отрицают положения Хомского относительно врожден-
ного механизма освоения языка. В свою очередь, они полагают, 
что мозг содержит ряд специализированных модулей, ответ-
ственных за разные аспекты языкового развития. Эти модули 
могут вступать друг с другом во взаимодействие, но их участие в 
развитии детских когнитивных систем – независимо (Фодор, 
Гарднер 1983). Психолингвистическая модель наверняка решает 
проблемы, отмеченные представителями этологического подхо-
да; прежде всего, понятным становится то, что ребенок нужда-
ется «на входе» в нескольких обязательных речевых пробах, 
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чтобы можно было развивать трансформативную грамматику, и 
тем самым – локализироваться в самом центре языкового 
развития. После усвоения структурных или грамматических 
правил языка ребенок может понимать и производить на свет 
бесконечное количество предложений. Кроме того, анализ и 
воспроизведение звуков кажутся специально созданными для 
приобретения речи и касаются лишь ее абстрактной структуры, 
а не ее значения или содержания. Это означает, что усвоение 
языка может ставить перед ребенком определенные 
требования, задействуя максимум возможностей пока еще не 
созревшего организма. Эта модель определяет также и 
понятийный аспект языка: ребенок осваивает язык, слушая, а не 
потому, что говорит на этом языке. Сторонники модульной 
концепции признаются, что эта система эволюционирует 
внезапно, рывком, что в терминах эволюции может быть 
приравнено к периоду продолжительностью в 50 тысяч лет (что, 
по мнению Гарфельда (1987), может объяснить, почему язык 
существует только в нашем биологическом виде). 

Когнитивные подходы. Теоретики этой группы (Райс 1989, 
Джонстон 1986, Брюнер 1979) полагали, что маленький ребенок 
располагает определенным количеством знания о действитель-
ности, и использование этого знания помогает ему анализиро-
вать ту речь, которую он слышит. Овладение языком возможно 
только тогда, когда он подключается к имеющейся у ребенка 
когнитивной карте. Еще один вариант концепции познания – 
ребенок использует понятия для введения правил, управляющих 
речью, которую он слышит. Когнитивная модель анализирует 
речь в ее семантическом аспекте, а понятия отражают отноше-
ние: объект – функция – событие. Согласно этой точке зрения, 
ребенок, возможно, обладает врожденным пониманием таких 
понятий, как субъект (лицо, выполняющее функцию), функция 
(нечто). Трансформативная грамматика – это набор правил, 
выведенных на основе врожденного механизма обучения языку 
и объясняющих врожденное понимание соотношения между 
поверхностной структурой языка и его глубинной структурой. 

Когда ребенок слышит высказывание, он, видимо, 
анализирует его в познавательных категориях: кто говорит, что 
говорит, к кому обращена речь. Далее ребенок разрабатывает 
правила, относящиеся к этим понятиям, и пользуется ими в 
собственной речи (Маратсос 1988, Нельсон 1985). Со временем 
ребенок начинает приводить в норму структурные аспекты 
языка. Суть когнитивного подхода – в убеждении, что раннее 
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знание ребенка о том, как устроен мир, является тем, что 
ребенок использует для раскрытия шифра речи, которую он 
слышит (Боуэрман 1988, Шлезингер 1986). 

Здесь стоит также вспомнить модель сравнения с компью-
тером (Пинкер 1988, Векслер и Кьюликавер 1980) как концепции 
переработки информации. Исследователи и разработчики об-
ширных компьютерных программ старались как можно точнее 
определить, какого рода грамматические правила были бы 
нужны для объяснения человеческого языка и какие познава-
тельные процессы были бы необходимы для освоения этих пра-
вил в течение нескольких лет. Работы продолжаются, а опреде-
ление правил, принципов и разработка математического описа-
ния могут оказаться интересными в познавательном отношении. 

Анализ среды. Основоположником данного теоретического 
направления является Скиннер. Его исследования свидетель-
ствуют о том, что факторы среды играют важную роль в 
овладении языком. Исходя из традиции теории социального 
обучения, акцентируя внимание на момент подражания в деле 
обучения и связанные с ним познавательные процессы 
(Уайтхерст, Васта 1975, Циммерман 1983) или моделирование 
(Бандура 1986, Де Бариш 1989), исследователи доказали, что 
развитие языка возможно, главным образом, благодаря 
существованию социальных условий, в которых происходит 
овладение языком. Среда может дать ребенку опыт, 
необходимый для овладения языком, а принципы социального 
обучения представляют часть этого процесса.  

Полагаем, что основная проблема развития языка состоит в 
том, что обе его сферы – эмпирическая и понятийная – нераз-
рывно и сложно связаны друг с другом, так что на практике 
невозможно исследовать одну, не затронув другую. Такая 
дихотомия навязывает ложную картину понятий: они представ-
ляются продуктами теории, оторванными от социальной реаль-
ности, в которой присутствуют. Как показал Витгенштейн, суть 
понятия выводится отчасти из того, как оно употребляется в 
повседневной жизни. Современные семантические теории, 
имеющие тенденцию концентрироваться на речевом акте, четко 
определяют условности понимания. Это, в свою очередь, 
означает, что концептуальный анализ языка – дело трудное. Мы 
не достигнем знания в этой области, прибегая к простому 
ретроспективному анализу. Итоговая теоретическая структура 
создается медленно и трудно, фиксируя социальные контексты, 
в которых язык используется по-разному (иногда правильно, 
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иногда неправильно), а также – пытаясь определить точные 
критерии, которыми можно воспользоваться. В результате 
возникает теория, толкующая то, как могут выглядеть наши 
подходы. Выводы поэтому, ни точны, ни однозначны. Мы 
говорим об этом потому, что отдельные теории, ценные в 
познавательном отношении, часто излагаются в социальной 
коммуникации. Здесь стоит также отметить тот факт, что, 
например, теория Ж.Пиаже была источником и основой многих 
лингвистических исследований, хотя, как мы знаем, сам Пиаже 
не создавал собственной модели языкового развития. 

Социологические параметры языка 
Практически каждый вид публичной деятельности содержит 

аспект коммуникации и обращен к конкретной социальной 
группе. Для того чтобы коммуникативные мероприятия 
увенчались успехом, недостаточно знать те правила языка, 
которые сводят его лишь к коммуникации. В социологической 
перспективе важен контекст языка, его функция, регулирующая 
образцы социального поведения. 

Социологические исследования языка позволяют увидеть 
определенные социальные закономерности, которым подчиня-
ется язык, и выявить взаимообусловленность между языком и 
социальной структурой. «Каждое использование языка – это 
своего рода поведение, которое имеет место в определенном 
социальном контексте и требует подчинения не только прави-
лам, относящимся к компетенции языка, но и другим» [2]. Эти 
«другие» правила – это, прежде всего, дифференцированный 
социальный контекст, в котором осуществляются акты комму-
никации, это зависимость между формой высказывания и дейст-
вием, детерминированным социальной позицией, той ситуацией, 
в которой находится данный индивид или данная группа, той 
ролью, которую играет, это, наконец, характерные черты 
артикуляции (интонация, эмоциональная окраска, соответству-
ющая лексика, грамматические формы, логика высказывания). 

Социология языка дифференцирует коммуникативные акты 
под углом зрения их принадлежности к определенной 
социальной группе. Социальная структура языка и его диффе-
ренциация зависят от характера и рода социальных связей, 
ведущих к созданию определенных социальных своеобразий. 

Языком отдельных социально-локальных групп занимается 
диалектология. Она изучает разновидности, варианты общена-
ционального языка. Но методология этой науки отличается от 
методологии, принятой в социологии. Диалектология объясняет 



 
ППССИИХХООЛЛООГГІІЯЯ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
239 

прежде всего фонетические различия, анализирует лексику, 
исследует историческую обусловленность отдельных флексий и 
словообразования, другими словами: она исходит из методов 
языкознания, а социология языка (как мы об этом уже говорили) 
– из описания и объяснения социальных явлений, в которых 
язык – всего лишь одна из переменных. 

В коммуникации необходимо знакомство со средой, являю-
щейся объектом принуждения, убеждения. Оно выражается в 
знакомстве с языковым репертуаром, понимаемым как 
«собрание всех языковых форм, используемых членами данного 
языкового сообщества» [3].  

Языковое сообщество – это группа людей, связанных 
общностью убеждений и поддерживающих тесный контакт с 
целью обмена информацией. Социолога интересуют прежде 
всего социальные механизмы, которые приводят к появлению 
коммуникативных сообществ, а для языковеда – характерный 
для этих сообществ языковый репертуар, зависящий от многих 
факторов. Языковые различия во многом связаны с территорией 
страны (ландшафт, климатические особенности, природные 
ресурсы, промышленные центры, сельскохозяйственные пред-
приятия и т.п.). 

Важным фактором языковой дифференциации является 
также социальное расслоение, в результате которого формиру-
ются городские диалекты, язык профессиональных групп, язык 
субкультуры (например, молодежный сленг или местный жар-
гон). Решающую роль здесь играет уровень образования, при-
частность к культурным ценностям, традициям. Таким образом, 
у городских центров язык, не похожий ни на региональные 
говоры, ни на стандартный «культурный» язык. Его отличает 
фонетическая, лексическая и флексионная специфика.  

Продвижение по социальной лестнице приводит к тому, что 
язык групп людей, выдвинувшихся из провинции и из низов, 
содержит массу признаков происхождения их носителей, а также 
того языка, с которым они столкнулись в зрелом возрасте. 

В литературе по социолингвистике существует множество 
интересных концепций, касающихся внутренней дифференциа-
ции этнического языка. Одна из них – классификация А.Фурдаля 
[4], значительно расширяющая диапазон вариантов общенацио-
нального языка и выходящая за границы традиционной модели 
этнического языка, рассматриваемого как достаточно 
однородное образование. Фурдаль создал свою классификацию 
на формально-логическом критерии, но при этом он учел также 
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фактор социальной обусловленности. На основе этого критерия 
он выделил такие варианты современного языка: 

разговорный язык: 
- разговорный литературный язык, как на письме, так и в 

устной речи (т.е. тот, на котором говорят образованные слои); 
- разговорный язык города; 
- разговорный простонародный язык; 
специализированные варианты (профессиональные языки): 
- язык научных работ (письменный); 
- язык научных выступлений (устный); 
- профессиональные языки города; 
- профессиональные языки деревни; 
художественное слово: 
- язык художественной литературы (письменный); 
- язык народной художественной литературы;  
- язык городской художественной литературы. 
Классификация А.Фурдаля придает разным вариантам 

общенационального языка явное социологическое звучание. 
Мерилом для проведения сравнения является язык 
образованных слоев общества, определяемый в социологии как 
стандартный язык. 

Переходя от общих решений темы социологии языка к 
практике коммуникации, мы можем сказать, что: 

– теория коммуникации, являясь стимулятором механиз-
мов общественной жизни и исследуя ее социальные и 
культурные условия, должна ориентироваться во всем 
многообразии языковых явлений, в том числе и в социальных; 

– социология старается придать проблемам языка 
социологическую перспективу, а коммуникация должна 
пользоваться наработками научной дисциплины хотя бы потому, 
что моделирует образцы социального поведения; 

– в коммуникации, предметом которой является человек, 
следует учесть закономерность нарастания симпатии к людям, 
говорящим на одном наречии; индивиды, принадлежащие к 
одному и тому же языковому сообществу, лучше понимают друг 
друга и условности языка (например, молодежный или 
профессиональный сленг), способствующие более точной 
передачи мысли. 

Психологические особенности языка 
Вербальные функции служат, в частности, для установ-

ления взаимопонимания между людьми. Речь осуществляется с 
помощью языка – инструмента человеческой коммуникации. 



 
ППССИИХХООЛЛООГГІІЯЯ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
241 

Сама же речь, как считает Т.Томашевский, «является 
своего рода функцией, состоящей в оперировании языком, т.е. 
созданной обществом и относительно стабильной системой 
знаков» [5]. Эта система знаков – материальная форма 
человеческого мышления, инструмент социальной передачи 
мысли и связанных с ней эмоциональных переживаний. Знание 
и опыт, закрепляемые нами в языке, оказывают решительное 
влияние на формирование сознания человека. Язык облегчает 
понимание мира, потому что, как далее констатирует 
Томашевский, «окружающий человека мир представляется ему 
в значительной степени как мир названных предметов и 
явлений» [6]. Названия предметов и явлений, снабженных 
словесным знаком, закрепляются в нашем сознании и логически, 
и эмоционально, и могут оказать значительное влияние на 
упрочение или смену точек зрения, на шкалу оценок и систему 
ценностей. 

«Мыслить – то же самое, что и познавать; говорить – значит 
находить понимание друг с другом. (...) Словесный контакт, 
осуществляемый с помощью языка, то же самое, что и обмен 
мыслями, ставящий своей целью взаимопонимание. 
Размышляя, человек использует языковой материал, а мысль 
его формируется, облекаясь в словесную формулировку. (...) 
Мышление – это работа над когнитивным содержанием мыслей, 
которые в речи получают языковую оболочку, функция, 
отличающаяся от работы над самой речью, над текстом, 
выражающим мысли» [7]. 

Итак, вербальный контакт – это, другими словами, обмен 
мыслями. С психологической точки зрения, мышление является 
функцией сознания, перерабатывающей информацию о мире, 
закодированную в наблюдениях, понятиях и представлениях. 
Поэтому все психические процессы, и прежде всего мышление, 
находят свое отражение в речи. Теорию коммуникации интере-
суют прежде всего те аспекты речи, благодаря которым у 
слушателя (читателя) можно вызвать определенные психи-
ческие реакции, изменить его точку зрения, оценку явлений или 
всю систему ценностей. Язык обладает такой силой 
воздействия, которая дает человеку возможность влиять на 
мысли, чувства, сознание других людей. 

Задумаемся над определением языка как самого важного 
средства воздействия. Традиционное языкознание использова-
ло термин «язык» для обозначения всех явлений вербальной 
коммуникации. Только два выдающихся языковеда – поляк 
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Я.Бодуэн (1845-1929) и швейцарец Ф.де Соссюр (1857-1913) – 
попытались определить отношение языка ко всей совокупности 
явлений речи. В изданном уже после смерти де Соссюра в 1916 
году «Курсе общего языкознания» появляется новая 
классификация языка, различающая язык как систему знаков 
(lange) и акт речи индивида (parole). Эта революционная в 
определенном смысле концепция, ставшая основой для 
современного языкознания, определяет язык как «социальную 
часть речи, внешнюю по отношению к индивиду, который сам не 
может ни создать язык, ни изменить его. Она существует 
благодаря определенного рода соглашению, заключенному 
между членами общества» [8]. Соссюр противопоставляет язык 
(lange) акту индивидуальной речи (parole), подчеркивая таким 
образом общественный и объективный его характер. Акт 
индивидуальной речи (parole) – это субъективный выбор, 
совершаемый индивидами в процессе коммуникации, выбор, 
имеющий признаки индивидуального и случайного. 

Согласно де Соссюру, в науке о языке следует различать 
лингвистику, исследующую его как социальное явление, и ту 
лингвистику, анализирующие речевые акты. 

Необычайно важным для научного прогресса стал факт 
рассмотрения де Соссюром языка в семиотических (знаковых) 
категориях. «Язык, – писал он, – является системой знаков, 
выражающих понятия, и благодаря этому позволяющих сра-
внить себя с письмом, с алфавитом для глухонемых, со знаками 
воинского различия и т.д. Он – самая важная из всех этих 
систем. Благодаря ему мы можем задаться научной проблемой 
исследования жизни знаков в жизни общества» [9]. Соссюр кон-
статировал появление новой науки, которую он назвал семио-
логией (от греческого семейон – знак), в которой язык занимал 
бы привилегированное положение. Более поздние исследования 
и мнения подтверждают позицию де Соссюра в вопросе примата 
языковых знаков среди других знаковых систем. 

Принятая соссюровская модель языка получила различные 
интерпретации, особенно у философов, языковедов и 
этнографов. Исследования польского фонолога Бодуэна де 
Куртене, наработками которого воспользовался де Соссюр, 
работы самого де Соссюра стали исходным пунктом для 
структурного языкознания, занимающегося исследованием 
языка как системы. Структурный анализ как исследовательский 
метод триумфально прошел и по другим общественным наукам. 

Лингвистическая концепция де Соссюра стала основой для 
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исследования взаимоотношений языка и культуры 
(этнолингвистики), отношений между языком и поведением 
людей (психолингвистики), наконец отношений между языком и 
социальной структурой (социолингвистики). 

Подытоживая вышесказанное, мы можем констатировать: 
- язык – это созданная обществом система знаков – основа 

человеческой коммуникации; 
- речь – это практическая реализация языка, социальная 

форма человеческого сознания; 
- предложенное де Соссюром различение языка и речи 

позволяет точнее определить взаимоотношения мышления и 
языка, а также – отношения между языком и речью; 

- учитель, желающий вызвать у учеников определенные 
психические реакции, должен использовать язык как основной 
инструмент в воспитательной работе; при этом необходимо 
знание о языке (как системе знаков) и хорошо развитое умение 
оперировать словом. 

Язык и действительность 
С давних пор идет дискуссия о взаимосвязи языка и 

реальности. Ученые задаются вопросом: язык создает образ 
действительности или действительность получает отражение в 
языке? Некоторые из них идут дальше, спрашивая: чем 
является языковый процесс – актом творения действительности 
или только ее отражением? 

Согласно Дорошевскому, язык сформировался в 
конкретных актах речи, т.е. является социальным и 
эмпирическим фактом, он делает возможным познание 
действительности. Как констатирует В.Дорошевский: «Язык 
является отражением и интерпретацией действительности. Как 
отражение действительности, так и ее интерпретация, 
одновременно принадлежат к познавательным и социальным 
функциям языка, потому что мышление является социально-
историческим процессом» [10]. 

Язык «отражает» действительность и в каком-то смысле 
«создает» образ действительности, но, пропущенный через 
фильтр социального опыта – филогенез, который, в свою 
очередь, воздействует на наш личный опыт – онтогенез. 

Общественная практика навязывает в восприятии мира 
определенные образцы и стереотипы. Сконцентрированный в 
филогенезе и онтогенезе опыт дает человеку возможность 
субъективно познавать объективную действительность. 

Этнолингвистические исследования доказали, что 
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различные языки различным способом категоризируют 
действительность. Так например, у лапландцев есть двадцать 
слов для определения льда, одиннадцать для определения 
холода и сорок одно для определения разных видов снега [11]. 

Данный пример подтверждает гипотезу, которую в 50-е годы 
нашего столетия представили и обосновали два американских 
исследователя индейских языков – Э.Сапир и Б.Л.Уорф. Их 
исследования показали, что мир в языках первобытных 
индейских племен категоризируется иначе, чем в языках 
цивилизованных народов. Так, например, в исследованном 
Уорфом языке хопи существует только одно определение для 
полета (птицы, самолета, летчика), а в языке мексиканских 
ацтеков по одному только определению на такие понятия как 
лед, снег, мороз. Американские ученые пытались привести 
разнообразные доказательства так называемого языкового 
детерминизма, утверждающего, что образ мира точно 
модифицирован в языке. Таким образом, они восходили к 
идеалистическим концепциям Гердера и Гумбольдта, 
приписывавших языку роль мировоззрения. 

И хотя гипотеза Уорфа столкнулась с понятной в этой 
ситуации критикой, в ней была отражена активная роль языка в 
процессе познания действительности и тем самым было 
признано его влияние на поведение человека. 

Свою точку зрения на зависимость поведения человека от 
языковой ситуации Уорф проиллюстрировал следующим приме-
ром [12]. Работая страховым агентом, он заметил одно обстоя-
тельство: в ряде случаев причиной пожаров была языковая 
ситуация. Табличка на бензохранилище «Пустая тара» 
ослабляла бдительность персонала. Здесь они могли даже 
бросить окурок, который мог вызвать взрыв бензиновых паров. 

Взаимоотношения языка и поведения проистекают из 
психологических предпосылок (о чем мы уже говорили). В 
содержании родного языка отражается форма нашего мышле-
ния. Как бы «закодированные» в языке знание и опыт решаю-
щим образом влияют на наше сознание, которое является 
регулятором нашей деятельности и нашего поведения. 

Поэтому можно допустить, что человеческое поведение 
управляется в определенной степени языком, особенно тогда, 
когда данная языковая ситуация имеет четкий эмоциональный 
контекст. 

В коммуникативной деятельности учителя, включающей 
богатую воспитательную программу, апелляция к эмоциональ-
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ной сфере, зафиксированной в разных стереотипах, может 
оказать благоприятное воздействие на изменение оценок, может 
стать фактором, активизирующим человеческую деятельность. 
Пренебрежение эмоциональным фоном стереотипов часто 
приводит к провалу мероприятий хотя бы потому, что ученик 
легче усваивает новые идеи, если они подтверждаются в его 
практике, чем те, которые выходят за существующие в его 
сознании рамки привычного восприятия. 

Функционирование понятийных стереотипов и их влияние 
на эмоциональную реакцию и поведение иллюстрирует 
известная притча Хайякавы о двух государствах, А и В, охва-
ченных безработицей [13]. Для успокоения возмущенной толпы 
в каждом из государств были изданы законы. В государстве А 
закон гласил, что каждый безработный имеет право на помощь 
для инвалидов. Закон в государстве В сообщал, что 
безработным положена заслуженная пенсия. Закон государства 
А не прекратил возмущений, потому что здесь действовал 
понятийный стереотип – помощь для инвалидов могла вызвать 
только негативные ассоциации, тогда как заслуженная пенсия 
была принята гражданами государства В как оказываемая им 
честь. Правильный подбор слов во втором случае соответство-
вал принятому стереотипу и вызывал положительные эмоции. 
Иначе говоря, эмоциональная аура этих двух формулировок 
произвела определенный манипуляционный эффект. 

Проблему значения слов интересно представил К.А.Мил-
лер. Вслед за Осгудом он констатировал, что использование 
слов связано с двумя видами значений. Первое – денотацион-
ное – намечает сферу слова как понятия и относится к пред-
мету, который слово заменяет, т.е. название точно соответству-
ет описываемому объекту. Второе – коннотационное – относится 
к слою эмоциональных ассоциаций, которые возбуждает данное 
слово. Коннотационное значение слова создает определенный 
эмоциональный настрой. В цитированной выше «Журналистской 
риторике» В.Писарек говорит об огромных преимуществах, 
какие дает в коммуникации применение слов, вызывающих 
эмоциональные ассоциации. Они повышают эффективность 
воздействия сообщения, поскольку благодаря эмоциональному 
контексту ослабляют защитную реакцию людей, которым 
направлено сообщение. 

Учитель должен помнить, что «(...) значение заключено не в 
слове, а в сознании тех, кто это слово использует, слышит, 
читает. В социальном отношении более важным представляется 
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то, какое значение придает словам воспринимающий, чем то, 
какое значение приписывает ему автор» [14]. 

Следует отметить, что эмоциональная окраска слова 
связана с нашим знанием и опытом. Существуют такие слова, 
которые воскрешают в нашей памяти лавину ассоциаций, а есть 
и такие, которые ни с чем в нашей душе не связаны, потому что 
знание и опыт не «закодировали» в нашем сознании этого 
языкового факта, не связали его с интеллектуальным или 
эмоциональным переживанием. Выстраивая пропагандистское 
послание, мы должны хотя бы приблизительно ориентироваться 
в эмоционально-мыслительном контексте данного сообщества и 
знать, каковы могут быть его коннотационные соотнесения при 
восприятии определенных политических моментов послания. 
Богатство коннотационных значений позволяет расширять 
шкалу психического опыта, чрезвычайно важного в процессе 
вербализации установок. 

Подытоживая вышесказанное, мы можем констатировать, 
что: 

– язык отражает процесс нашего мышления, он является и 
отражением, и интерпретацией действительности, активно 
участвуя в процессе ее познания, однако ему нельзя приписать 
мировоззренческой функции (как этого хотят так называемые 
языковые детерминисты); 

– язык – это механизм применения определенных навы-
ков, привычек, поведения; можно сказать, что в определенной 
степени язык управляет человеческим поведением (особенно в 
ситуациях с явной эмоциональной основой); 

– учет эмоционального контекста (стереотипов) в 
коммуникативной деятельности – необходимое условие; 

– языковый знак, ассоциирующийся с каким-то 
переживанием (понятийный стереотип), может вызывать 
положительную или отрицательную эмоциональную реакцию, 
соответствующую или не соответствующую намерению 
передающего сообщение (слово имеет также коннотационный 
слой, а стало быть – контекст эмоциональных ассоциаций); 

– языковая чуткость передающего сообщение проявля-
ется, в частности, в удачном подборе слов, в коннотационном 
ощущении значений, в учете эмоционально-мыслительного 
настроя группы, на которую планируется воздействовать. 

Информационный код – эмоциональный код 
Согласно концепции де Соссюра, человеческий язык 

относится к семиотическим явлениям. В своей жизненной прак-
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тике человек сталкивается с множеством знаковых ситуаций. 
Одни имеют естественный характер (молния – знак разрядки 
атмосферного электричества, морщины – знак старости), другие 
же имеют искусственный характер (система сигнальных флаж-
ков, световых сигналов, цветные обозначения туристических 
трасс). В мире животных мы также встречаемся со множеством 
знаков (звуковых языков – крик гиббона, языков жестов – танец 
пчел, язык запахов и т.д.). Искусственные знаки служат 
представлению действительности (рисунок, фонографическая 
запись) или для объяснения людей друг с другом (например, 
артикулированная речь или система ритуального поведения). 

«Однако природа этих знаков различна, т.к. первые – это 
воспроизведение естественных черт действительности, знаки-
картинки, а вторые – условные знаки, символы» [15]. 

Человеческий язык относится к условным, символическим 
знакам и является одним из наиболее универсальных среди 
всех знаковых систем. Для обозначения знаковой системы 
информационная теория приняла термин «код». Этот термин 
имеет широкий диапазон. Своим значением он охватывает все 
знаковые системы (человека, животных и те, что функционируют 
в мире техники). 

Человеческий язык также является своего рода кодом и, как 
каждый код, состоит из знаков (сигналов), которые с помощью 
определенных правил могут быть соединены в различные 
комбинации. В русском алфавите 33 буквы, или 33 знака, 
комбинация которых практически бесконечна. 

Для описания процесса межчеловеческой коммуникации 
используется так называемая механическая или кибернети-
ческая модель, разработанная в теории информации: 

ОТПРАВИТЕЛЬ – КОДИРОВАНИЕ – КОД – ПЕРЕДАЧА – 
ДЕКОДИРОВАНИЕ – ПОЛУЧАТЕЛЬ. 

В применении к языку схема процесса коммуникации 
позволяет проследить тот путь, который проходит информация 
от отправителя до получателя, а также – рельефнее показать 
многие из функций языка, от которых зависит качество пере-
дачи. Однако прежде, чем мы перейдем к анализу отдельных 
элементов, сопровождающих процесс коммуникации, задумаем-
ся над тем, как определить понятие передачи информации. 

Ответ на этот вопрос мы также будем искать в теории 
информации, несмотря на то, что понятию «информация» она 
придает несколько иное значение. В самом общем виде 
передача информации – это сокращение неопределенности. 
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Й.Экель пишет: «В разговорном языке только тогда есть смысл 
говорить о том, что некий сигнал принес информацию, когда он 
либо вовсе устраняет, либо уменьшает неопределенность в 
каком-то деле. Переданный по радио результат матча может 
принести информацию тому, кто не знает результата, а может и 
вовсе не принести никакой информации, если человек только 
что вернулся домой с матча. Он может также уменьшить 
неопределенность, если, возвращаясь домой не с матча, 
человек спросит о результате встречи и получит ответ, какая из 
команд выиграла. Это будет то количество информации, 
которое лишь отчасти уменьшит неопределенность» [16]. 
Теория информации считает, что «мера количества 
информации, которую несет сигнал, равна разнице между 
начальной неопределенностью и той неопределенностью, 
которая осталась после получения сигнала, т.е. условной 
неопределенностью, связанной с сигналом» [17]. 

Об эффективности коммуникативного действия можно 
говорить тогда, когда информация способна сократить до 
минимума неопределенность у получателя сообщения, когда 
она вызывает реакцию, тождественную реакции отправителя 
сообщения, соответствующую намерению отправителя. Другими 
словами: говорящий должен создать впечатление, должен 
увлечь своей личностью и насытить информацию богатством 
значений. 

Этой цели служит язык как орудие воздействия. Восприятие 
информации, тем не менее, зависит от сообщающего – от его 
авторитета, знаний, личности. Чем выше престиж сообщающего, 
тем выше готовность внимать сказанному. 

Отправитель сообщения осуществляет его передачу 
(информационный документ, письменный текст речи, лекция, 
радио- или телевыступление, статья и т.п.). Эффективность этой 
информации зависит от качества ее передачи. Существенным 
фактором, определяющим качество передачи, является подбор 
аргументов (односторонняя или двусторонняя аргументация). 
Многочисленные исследования подтвердили превосходство 
двусторонней аргументации (представление определенных 
позитивных сторон в позиции оппонента). Для эффективности 
передачи важно также соответствующее сочетание рациональ-
ных и эмоциональных аргументов. Практика показывает, что 
рациональные аргументы вызывают более устойчивое 
изменение точки зрения, тогда как аргументы эмоциональные 
дают мощный, но кратковременный результат. 
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Качество передачи определяет, наконец, качество кода 
(языка). Под кодом, напомним, мы понимаем совокупность 
сигналов, а в случае с языком – совокупность разнообразно 
связанных друг с другом знаков, служащих для передачи 
информации. В числе недостатков информационного сообщения 
можно отметить затянутость, отсутствие сформулированного в 
конце послания вывода, отсутствие точности или коммуника-
тивности. Совершенный информационный язык должен быть 
емким, насыщенным значением. 

Важным элементом информационного процесса является 
канал, по которому передается информация. Соответственно 
каналу мы подбираем вид сигналов (языковых знаков). Это 
соответствие сигналов и канала передачи необходимо, посколь-
ку передача информации предполагает замену отправителем 
информационного послания на сигналы (мы называем это 
кодированием) и обратный перевод сигналов в известие 
получателем сообщения (мы называем это декодированием). От 
выбора канала зависят и стимулы, воздействующие на 
рецепторы. Так, например, сообщение, переданное по радио, 
будет воздействовать на слуховой рецептор, а переданное по 
телевидению – будет восприниматься и слуховым, и 
зрительным рецепторами. Как пишет С.Мика, «на конечный 
результат воздействия отправителя сообщения, т.е. 
формирование определенной точки зрения у его получателя, 
влияют черты всех (...) элементов схемы» [18]. 

Для того чтобы объяснить различные функции языка, 
выдающийся лингвист Р.Якобсон перенес кибернетическую мо-
дель на почву языковой коммуникации. Проблема многофунк-
циональности языка рассматривается многими лингвисти-
ческими школами. В наших рассуждениях мы опираемся на 
модель языковой коммуникации, предложенную Р.Якобсоном. 
Ее характеризует такие основополагающие факторы:  

КОНТЕКСТ 
АДРЕСАНТ – СООБЩЕНИЕ – АДРЕСАТ 

КОНТАКТ 
КОД 

«Адресант посылает сообщение адресату. Для того, чтобы 
сообщение было эффективным, оно должно быть вплетено в 
контекст (должно что-то означать), понятный для принимаю-
щего, вербализированный или могущий быть вербализиро-
ванным; далее, обязателен такой код, который полностью или, 
по крайней мере, частично должен быть общим для адресанта и 
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адресата сообщения или (другими словами) для того, кто 
кодирует, и того, кто декодирует сообщение; в конце должен 
существовать контакт – физический канал и психический союз 
между адресантом и адресатом, дающий возможность обоим 
установить и поддерживать коммуникацию» [19]. 

Этим шести факторам якобсоновской модели коммуникации 
соответствуют следующие функции языка: 

КОГНИТИВНАЯ 
ПОЭТИЧЕСКАЯ 

ЭМОТИВНАЯ – КОНАТИВНАЯ 
ФАТИЧЕСКАЯ 

МЕТАЯЗЫКОВАЯ 
Каждому акту речи соответствуют указанные выше 

функции. Степень их важности зависит от содержания сообще-
ния. Эмотивная функция (называемая также экспрессивной) 
отражает отношение (переживание) говорящего. Конативная 
функция, сосредоточенная на адресате, отражает содержание 
императивного типа. Когнитивная (референтная) функция 
является основным элементом сообщения. Фатическая функция 
ориентирована на контакт, на поддержание разговора. 
Метаязыковая функция относится к языку сообщения и 
объясняет проблему самого языка (например, как я должен 
понимать эту формулировку? или что ты понимаешь под 
этим термином?). 

Говоря о многофункциональности языка, Якобсон констати-
рует, что когнитивная и эмотивная функции сопровождают 
каждый речевой акт. Стоит задуматься, почему столь развитая 
модель информации не предусматривает наличия коммуника-
тивной функции, которая в силу социального характера языка 
является самой важной функцией. Эту функцию выделяет в 
своей информационной модели А.Мартине, он пишет: 

«Определение языка как инструмента или орудия – 
метафора, но очень полезно обращает внимание на то, что 
отличает язык от многих других институтов. Существенной 
функцией этого орудия является установление взаимопонима-
ния» [20]. Такая позиция позволяет нам прежде всего выделить 
коммуникативную функцию, а затем – когнитивную и эмотивную. 

Для коммуникативной деятельности это основные функции, 
социальная нацеленность которых не вызывает сомнения. 
Когнитивную функцию можно интерпретировать двояко. С одной 
стороны, благодаря когнитивной функции языка мы понимаем 
передаваемое людьми друг другу определенное знание обо 



 
ППССИИХХООЛЛООГГІІЯЯ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
251 

всем, что нас окружает. И тогда когнитивная функция вошла бы 
в сферу и компетенцию функции коммуникативной (возможно, 
именно такую интерпретацию когнитивной функции дал в своей 
модели коммуникации Якобсон). Во втором смысле под 
когнитивной функцией языка мы будем понимать насыщение 
словесных знаков значениями. Необходимость давать имена 
всему, что человек видит, облегчает понимание мира. 

Стоит представить более общий взгляд, идущий от 
психолингвистических исследований, демонстрирующих тесную 
связь между освоением языковой кодификации и процессами 
познания. Результаты психологических исследований подтверж-
дают существование тесной зависимости между богатством 
языка и пониманием мира, предвидением будущего, способно-
стью оперировать предметами и людьми. 

Эмотивная функция, сопровождающая любую информацию, 
подобно коммуникативной и когнитивной, относится к числу 
наиболее существенных функций процесса познания Дей-
ствительности. Понятийная коммуникация обычно имеет воле-
вой характер, т.е. передает не только познавательное содержа-
ние, но и информирует адресата о нашем отношении к этому 
содержанию. Волевой характер понятийной коммуникации мож-
но подчеркнуть средствами невербальной экспрессии. Жест, 
мимика, модуляция голоса, интонация – все это говорит об эмо-
циональном отношении адресанта (гнев, радость, возмущение, 
удивление и т.п. могут сопровождать содержание послания). 

Исходя из якобсоновской модели языковой коммуникации, 
создатель польской лингвистической школы, Т.Милевский 
выделяет фундаментальные функции, выполняемые 
человеческой речью. Первая из них – функция экспрессии – 
выражение эмоционального отношения адресанта к адресату во 
время речевого акта и сути информации. Другими словами, 
функция экспрессии характеризует адресанта, информируя о 
его отношении к слушателю и передаваемому содержанию. Эта 
функция выражается также во внеязыковых средствах 
экспрессии, о которых говорилось выше. 

Собственный опыт показывает нам доминирующее влияние 
формы высказывания на эмоциональное состояние, на 
эмоциональную реакцию адресата. Так, например, интонация 
императивного типа может вызвать активную, стимулирующую 
реакцию. Совет, данный лишенным какой бы то ни было 
экспрессии голосом, может ослабить конечный результат. 
Театральный спектакль в слабом сценическом воплощении 
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вызывает у зрителя скуку, но та же пьеса в прекрасной 
режиссуре вызывает совершенно другую эмоциональную 
реакцию. Приведенные примеры поясняют импрессивную 
функцию речи, которая отражает эмоциональную реакцию 
адресата, связанную с формой и содержанием сообщения. 

Психолингвистика (Мартине) вводит понятие прагматиче-
ской функции. Она относится к просьбам, приказам, рекомен-
дациям, содержащимся в словесном знаке. Особо она под-
черкивает восприятие такой информации, которая побуждает 
адресата к конкретным действиям. Другими словами, 
прагматическая функция определяет силу словесного знака и 
его влияние на поведение человека. 

Во всех актах вербального типа, особенно в формах 
коммуникативной деятельности, прагматическая функция – одна 
из наиболее важных. Следует, однако, четко обозначить, что 
степень эффективности этих актов зависит от гармоничного 
сочетания всех языковых функций, о которых шла речь. 

Психология рассматривает эмоции как один из способов 
отражения действительности, но не в рамках предмета и того 
мира, который окружает этот предмет, а в сфере отношений 
между предметами и потребностями человека. Как отражение 
отношения человека к миру, эмоции имеют индивидуальную 
окраску и субъективно дифференцированы. Психология говорит 
о различных эмоциональных реакциях, сопровождающих дея-
тельность человека (о страстях, настроениях). Они удовлетворя-
ют различные его потребности, оказывают существенное 
влияние на пассивное или активное восприятие предлагаемого 
содержания. 

Поэтому ошибкой можно считать пренебрежение эмоцио-
нальными моментами при попытках убедить оппонента. Слово 
может вызвать соответствующую эмоциональную реакцию, 
благодаря чему оно становится не только носителем 
информации, но и средством возбуждения чувств. «Без чувств 
идеи холодны» – следует запомнить этот афоризм и применять 
ее как своеобразное кредо в педагогической работе. 

Подытоживая вышесказанное, мы можем констатировать: 
– эффективность коммуникативной деятельности зависит 

прежде всего от авторитета, знаний, личности адресанта и 
качества приемов, применяемых в коммуникации; 

– информация должна быть насыщена значением, т.е. 
должна сократить до минимума неопределенность у адресата; 

– качество сообщения зависит от качества кода (языка); 
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– учитель, чутко воспринимающий различные функции 
языка, должен помнить, что результат убеждающего сообщения 
зависит от того, насколько правильно расставлены в сообщении 
коммуникативные, когнитивные и эмоциональные акценты. 

Средства экспрессии в коммуникации 
Семантика – наука, исследующая значение слов, где 

каждый языковой знак называется «стимулом, ассоциированным 
с другим стимулом, мысленный образ которого он вызывает (...) 
Эти ассоциации имеют психическую природу, потому что не 
предметы, но мысленные образы предметов и понятие, которое 
мы о них вырабатываем, подлежит ассоциированию в нашей 
голове; как говорит де Соссюр, языковой знак соединяет не 
предмет и название, а понятие и акустический образ» [21]. 

Слова наряду с семантическим содержанием заключают в 
себе и субъективное содержание, т.е. они отражают установку, 
отношение говорящего (экспрессивная функция речи). Субъек-
тивное содержание часто предопределено эмоциональным 
зарядом, который или всегда свойственен данному выражению, 
слову, или возникает в определенных языковых ситуациях, 
например, в таких словах, как сборище, бабенка, в которых 
словарная ценность сопряжена с ценностью эмоциональной, 
потому что сама структура слова, оканчивающегося на -ище или 
-енка, говорит о негативной или уничижительной окраске. Впро-
чем, сказанное в соответствующем контексте и пренебрежитель-
ное бабенка может приобрести теплый, душевный оттенок. 

Эмоциональная окраска появляется в выражениях, 
используемых в определенных ситуациях. Например, такие 
казалось бы нейтральные слова, как корова, баран, свинья, в 
отношении людей приобретают негативное звучание. Дефор-
мация структуры слова также часто ведет к достижению эмоцио-
нального эффекта (коммуняки, думаки, дерьмократы и т.д.). 

Слово может приобрести специфический оттенок в зависи-
мости от среды, в которой оно произносится. Так, слово демо-
краты, произнесенное в демократической среде, несет несколь-
ко иную эмоциональную окраску по сравнению с окраской того 
же слова, произнесенного в среде антидемократической. 

Языковые эмоционализмы данной субкультуры (например, 
молодежной субкультуры) являются свидетельством определен-
ных отличий в поведении и в шкалах оценки, имеющихся в 
рамках общекультурной модели, с одной стороны, и какой-то 
части общества (скажем, молодежи), представляющей субкуль-
туру, с другой, они являются средством стимулирования опреде-
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ленного типа поведения, часто отличающегося от принятого в 
общекультурной модели. Именно такую – изоляционистскую и 
герметическую – функцию выполняет язык молодежной 
субкультуры, для которой эмоциональное дистанцирование от 
старшего поколения и вместе с тем пренебрежительное 
отношение к нему, отраженное в речи (например, пресловутое 
«шнурки в стакане»), является основой самоопределения. 
Эмоционализмы среды, которые П.Гиро называет социально-
контекстными ценностями, «приводят образы тех, кто 
пользуется ими, а также те ситуации, в которых они 
употребляются» [22] и, что, возможно, самое важное с точки 
зрения коммуникации, они являются носителями определенных 
социальных ценностей, порожденных микроклиматом профес-
сиональных, региональных и прочих групп.  

Частое употребление эмоционально окрашенного 
выражения быстро стирает с него эмоциональный налет и 
ставит его в общий ряд. Опытный учитель, чутко улавливающий 
языковые тонкости сообщения, будет избегать затертых, 
лозунговых выражений, речевых клише и будет искать новые 
эмоциональные образные средства языка с тем, чтобы 
обогатить свою речь как в смысле передаваемого содержания, 
так и индивидуализации ее формы. Для этого нужно не только 
желание, но и упорная работа над языком. 

К проблеме рационального словаря примыкает проблема 
стилистических образов, то, что Цицерон называл «ритори-
ческими красотами». В наше время эти средства употребляются 
в публицистических выступлениях с большой осторожностью. 
Прежде всего это следует из факта привилегированного 
положения деловой аргументации в сообщении, а также из 
какой-то общей тенденции к сдержанности в форме выражения. 
Это имеет и свои отрицательные стороны. Слишком 
аскетическая форма ведет к окостенелым, если не сказать 
схоластическим, языковым образцам, которые во многих 
случаях приводят к ненужной жесткости текста. Такое 
переходящее на содержание омертвение формы, на которое 
жалуются адресаты информационных сообщений, является 
результатом того, что В.Дорошевский назвал языковой ленью. 
Она проявляется в слишком незначительной доле творческой 
выдумки автора сообщения, который часто лишает свой текст 
индивидуальной изюминки. 

«Отношение людей к разным элементам действительности 
в значительной степени зависит от того, какими словами люди 
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определяют их. С помощью эмоционально окрашенных слов мы 
выражаем свое отношение к людям, предметам, событиям, а 
заодно и навязываем свое отношение читателю или слушателю. 
Отсюда вывод, который по справедливости может претендовать 
на роль самого главного принципа убеждения с помощью 
языковых средств: «Если хочешь изменить отношение людей к 
чему-то, назови это что-то по другому» [23]. Несмотря на 
некоторое преувеличение, данное определение отражает одну 
из существенных особенностей коммуникации. Приведенная 
выше цитата заставляет нас задуматься над многозначностью 
слов. Процесс языковой коммуникации требует, по сути, одного 
значения для одного термина, но что дело обстоит иначе – в 
этом мы можем убедиться, используя одно слово во многих 
смысловых оттенках. Мы, например, говорим об операции как 
хирургической, так и военной, наблюдаем движение социальное 
и уличное и т.д. Во многих языках мы часто сталкиваемся с 
многозначностью слов, но и контекст, и ситуация, в которых мы 
используем многозначное слово, наводят нас на правильный 
путь, и мы считываем смысл слова в соответствии с 
намерением адресанта. 

Кроме многозначных слов мы выделяем слова с одинако-
вым звучанием, но различающиеся семантической ценностью и 
этимологией, т.е. омонимы, однако этих слов не столь много. 

Использование многозначных оборотов или выражений в 
текстах может иногда восприниматься как манипуляционный 
эффект, может ограничить точность сообщения, но может также 
быть и целенаправленным формальным действием, когда речь 
идет о выявлении иронично-сатирических подтекстов. 

Эмоциональный эффект мы получаем и при использовании 
синонимов, слов с разной структурой, но с одинаковым или 
близким смыслом (лжец, обманщик, хитрец и т.д.). Использо-
вание синонимов с четкой чувственной градацией позволяет 
«заострить» текст. Например, разница между противником 
строя, анархистом и разрушителем социального мира очевид-
на. Не будем забывать, что кроме своего денотационного слоя, 
слово имеет коннотационный слой. Слово анархист ассоцииру-
ется у нас со всей программой определенных действий. Если мы 
захотим использовать более мягкое определение, мы скажем: 
противник строя. С точки зрения эффективности сообщения 
совсем не одно и то же, назовем мы человека консерватором 
или ретроградом. Среди группы синонимов мы выбираем те, 
которые точнее всего отражают масштаб ценности. 
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Если же мы хотим притупить остроту сообщения, мы 
прибегаем к эвфемизмам. П.Гиро обращает внимание на тот 
процесс психологического ассоциирования, который сопровож-
дает использование эвфемизмов, процесс, в котором не 
мотивация существенна, а слом ассоциаций [24]. Эвфемизмы 
часто заменяют обороты с резким или тривиальным звучанием, 
но, прежде всего, выполняют «косметическую» роль, например, 
вместо того, чтобы о ком-то сказать, что он вор, поляки говорят, 
что у него длинные руки, а русские – что он нечист на руку. В 
текстах эвфемизмы могут вызвать манипуляционный эффект. С 
другой стороны, непостижимая сила слова иногда велит 
прибегать к эвфемизмам как к необходимым стимуляторам 
настроений в обществе. 

Подытоживая вышеизложенное, мы можем сказать: 
- роль языка как основного орудия в процессе упрочения 

системы ценностей бесспорна; 
- наряду с жесткостью содержания она навязывает 

жесткость формы: 
а) коммуникативность; 
б) экспрессию; 
в) точность; 
г) корректность; 
д) логику; 
- каждая форма публичного действия требует применения 

соответствующего кода (поэтому необходимы знания из области 
языка и многих родственных наук: социологии, психологии и т.п.) 

- языковая некомпетентность адресанта дискредитирует 
как содержательную ценность сообщения, так и самого 
адресанта; 

- ответственность за слово обязательна в каждом виде 
языковой коммуникации, а в воспитании и обучении, она должна 
быть непререкаемым принципом. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

Стаття висвітлює аспекти психологічного супроводу сучасного 
навчально-виховного процесу: суть поняття,мету, завдання, види, 
принципи тощо. 

Уходження України у світовий освітній простір зумовлює 
перегляд вимог до системи психологічного й соціального 
забезпечення освіти, а саме: підвищення якості й забезпечення 
доступності послуг у сфері психології і соціальної роботи, 
спрямованих на збереження й укріплення здоров’я, підвищення 
адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного й 
гармонійного розвитку дитини, посилення виховного компоненту 
системи освіти.  

Принципово важливим є те, що не лише можливість, а й 
право в певних межах змінювати зміст освіти на основі новітніх 
педагогічних і технологічних досягнень, здійснювати формування 
самостійної та самодостатньої особистості, здатної до 
професійного розвитку, активної адаптації на сучасному ринку 
праці та творчої самореалізації закріплено в законодавчих і 
нормативно-правових документах – Національній доктрині 
розвитку освіти, законах України «Про загальну середню освіту», 
«Про інноваційну діяльність», Положенні про загальноосвітній 
навчальний заклад тощо. 

                                                      
*
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В.Кремень указує, що «введення 12-річного терміну загаль-
ної освіти суттєво змінює соціальну ситуацію розвитку дітей. Це 
означає, що реформа має змінювати не так формальну сторону 
організації навчання, як зміст видів діяльності і життя величезної 
кількості людей, безпосередньо пов’язаних із процесом освіти. 
Тому проблеми, що виникають, мають комплексний характер, і в 
центрі їх вирішення має бути дитина із забезпеченням 
максимально сприятливих умов для її розвитку» [4, с.106]. 

Наше сьогодення характеризується труднощами та кризами 
в усіх сферах життя, які призводять у кінцевому рахунку до криз 
та проблем кожної окремо взятої людини і формують соціальне 
замовлення на професію психолога, що відображає усвідом-
лення в суспільстві цінності індивідуальності людини й ставлен-
ня до неї як до соціальної та психологічної реальності. Своєю 
практичною роботою психолог уточнює дане замовлення й ство-
рює умови для усвідомлення соціального статусу своєї професії. 

На сьогодні метою роботи шкільного психолога стає не 
просто забезпечення навчально-виховного процесу, а комплекс-
ний систематичний психологічний супровід учнів упродовж 
усього процесу навчання. У Концепції розвитку психологічної 
служби системи освіти України на період до 2012 року (наказ 
МОН України від 19.06.2008р. ғ554) вказується, що «актуаль-
ність психологічного супроводу навчально-виховного процесу 
зумовлена новими соціальними вимогами, відповідними страте-
гічними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими 
тенденціями. Забезпечуючи психологічну складову організації 
освітнього середовища, працівники психологічної служби систе-
ми освіти повинні забезпечити умови, які сприяли б розвиткові 
індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я, 
формуванню у неї готовності до самостійного життя в суспільстві 
після завершення навчання».  

Тлумачний словник визначає поняття «супровід» як «разом 
із ким-небудь, чим-небудь; у чиємусь товаристві; в оточенні 
когось, чогось; під охороною кого-, чого-небудь» або «те, що 
супроводить яку-небудь дію, явище» [1, с.1217].  

У даний час у вітчизняній психології та педагогіці існує кілька 
думок науковців щодо поняття «психологічний супровід». Біль-
шість вважає, що психологічний супровід – це система професій-
ної діяльності психолога та педагога, яка спрямована на ство-
рення спеціальних умов для повноцінного розвитку й успішного 
навчання дитини в конкретному освітньому середовищі [2; 6].  

У деяких працях психологічний супровід ототожнюється з 
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методами й формами навчання та виховання:  

 метод рішення проблем розвитку дитини за рахунок 
заохочення її самостійної активності; 

 метод, що забезпечить створення умов для прийняття 
суб’єктом розвитку оптимальних рішень в різних ситуаціях 
життєвого вибору; 

 метод активного, динамічного спостереження за розвит-
ком суб’єктів освітнього простору з метою раннього виявлення 
порушень розвитку та надання кваліфікованої комплексної 
допомоги дитині, родині та працівникам загальноосвітнього 
навчального закладу [3].  

Психологічний супровід розглядається нами як процес, як 
цілісна система організаційних, діагностичних, корекційних і 
профілактичних заходів з обов’язковим урахуванням вікової 
психології, грамотно спланована робота всіх категорій учасників 
навчально-виховного процесу.  

Основна мета психологічного супроводу – створення 
максимально комфортних умов, які дають змогу повною мірою 
реалізувати здібності та нахили дитини, сформувати адекватну 
самооцінку і прагнення до самореалізації через широке 
застосування досягнень психологічної науки.  

Ця мета реалізовується завдяки поєднанню першочергових і 
перспективних завдань: 

 Створення соціально-психологічних умов індивідуального 
розвитку учасників навчально-виховного процесу.  

 Систематичне відстеження психолого-педагогічного та 
соціального статусу дитини й динаміки її розвитку впродовж 
усього навчально-виховного процесу. 

 Попередження виникнення проблем особистісного 
розвитку й виховання дитини. 

 Надання допомоги дитині у вирішенні актуальних 
проблем навчання, виховання та соціалізації. 

 Створення спеціальних соціально-психологічних умов для 
надання допомоги дітям, які мають проблеми в психічному 
розвитку й навчанні. 

 Розвиток психолого-педагогічної компетентності учасників 
навчально-виховного процесу: педагогів, вихователів,батьків.  

 Створення комплексної програми психологічного 
супроводу на всіх етапах розвитку дитини. 

Таким чином, формування змісту психологічного супроводу 
відбувається, виходячи з досвіду учасників, їх вікових 
закономірностей розвитку та соціального статусу і 
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взаємовідносин у колективі. За такого підходу об’єктом 
психологічного супроводу виступає навчально-виховний 
процес, а предметом – соціальні, психологічні та педагогічні 
умови розвитку дитини. 

Виходячи із завдань, визначаємо найголовніші принципи 
психологічного супроводу: 

1. Науковості – здійснення діяльності на основі досягнень 
сучасної науки з використаннями діагностичних методик. 

2. Гуманізації – створення сприятливих умов для 
гармонійного розвитку особистості. 

3. Сенситивності – урахування вікової періодизації в 
розвитку певних видів психічної діяльності. 

4. Індивідуального підходу – урахування індивідуальних 
темпів і напрямків розвитку особистості дитини та педагога. 

5. Діяльнісного підходу – вивчення особистості учнів і 
вчителів у процесі діяльності, приймаючи за головний показник 
динаміку розвитку певних якостей особистості. 

6. Системності – розгляд явищ у системі психолого-
педагогічного процесу та сукупності взаємодій суб’єктів 
педагогічного процесу. 

7. Співробітництва – дорослий (педагог, психолог, бать-
ко) і дитина спільно вирішують особисту, навчальну чи життєву 
ситуацію, у якій опинилася дитина, разом шукають з неї вихід. 

У науковій літературі зустрічається декілька видів 
супроводу: 

 Науково-методичний супровід – створення соціально-
педагогічних умов для розвитку освітніх систем, сукупність 
різноманітних форм, технологій, процедур, заходів, які 
забезпечують допомогу педагогічним працівникам у подоланні 
труднощів протягом усієї професійної діяльності [5, с.28].  

 Педагогічний супровід – створення сприятливих умов, 
безпечного середовища, необхідних для навчання, розвитку й 
саморозвитку дитини. 

 Індивідуально-орієнтований супровід – спрямований 
на розв’язання проблем конкретної особистості й вимагає від 
фахівця певної високої технологічної культури. 

 Системно-орієнтований супровід – призначений для 
розв’язання проблем великих колективів і нерідко спирається на 
використання загальноосвітніх методів.  

 Реабілітаційний супровід – комплекс супутніх з 
навчанням медичних, фізичних, психологічних, логопедичних, 
рекреаційних, соціальних послуг, які надаються в паралельному 
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режимі, скоординовано з навчанням, з узгодженням педагогічних 
та реабілітаційних пріоритетів та служать створенню спеціаль-
них умов для навчання й соціалізації, включаючи індиві-
дуалізацію програм, підбір і припасування допоміжних пристроїв, 
доступність приміщень, адаптацію середовища [7, с.13]. 

 Інформаційний супровід – забезпечення інформацій-
ною підказкою щодо способів вирішення проблеми. 

 Емоційний супровід – створення психологічного клімату 
довіри, атмосфери розкутості, доброзичливості, формування 
позитивних емоцій. 

 Соціальний супровід – мобілізація адаптивних 
здібностей, формування системи соціальних відносин, 
актуалізація мотиваційної сфери та системи ставлень дитини до 
світу і самої себе. 

Психологічний супровід реалізується в аспекті профілактики, 
діагностики, корекції та розвитку з метою надання психологічної 
допомоги учасникам навчального процесу, які мають проблеми 
психологічного, педагогічного та соціального характеру. Ці 
основні компоненти психологічного супроводу тісно пов’язані між 
собою, і, відповідно, робота практичного психолога повинна бути 
цілісною діяльністю, яка здійснюється в напрямках: психо-
діагностика, психокорекційна й розвивальна робота, консуль-
тування педагогів, батьків, учнів (рис.1).  

РисРис .1  .1  ОсновніОсновні компонентикомпоненти психологічногопсихологічного супроводусупроводу

ПсихологічнийПсихологічний

супровідсупровід

Діагностика

Профілактика

Корекція

 
Рис. 1. Основні компоненти психологічного супроводу 

Комплексне застосування цих напрямів психологічного 
супроводу дозволяє дослідити можливості та динаміку розвитку 
дитини, надати їй підтримку і відповідну допомогу у розв’язанні 
проблем, що виникають. Усвідомленню й визначенню змісту 
психологічного супроводу сприятиме цілісне бачення системи 
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психолого-педагогічної роботи, оскільки всі її компоненти 
обов’язково спрямовані на створення умов для повноцінного 
розвитку й успішного навчання дитини (табл.1). 

Таблиця 1 
Функції психологічного супроводу 

Функції Зміст роботи 

Організаційна Аналіз актуальності запровадження психологічного 
супроводу з проблеми. 
Вивчення наукових і документальних джерел, роз-
робка науково-методичного підходу до практичного 
втілення засад психологічного супроводу 

Діагностична Визначення індивідуальних особливостей дитини за 
спеціальними психодіагностичними методиками. 
Системне відстеження статусу учнів та динаміки їх 
психічного розвитку у процесі навчання. Визначення 
факторів, які характеризують розвиток особистості 
учня на всіх етапах вікового розвитку 

Прогностична Визначення напрямів і необхідних умов індивіду-
ального розвитку учасників психолого-педагогічного 
процесу на основі діагностування реальних і 
потенційних їх можливостей та проектування змісту 
й напрямів індивідуального розвитку дитини 

Корекційна Створення на всіх етапах розвитку дитини 
комплексної програми, яка складається з гнучких 
моделей організації навчально-виховного процесу й 
передбачає: усунення відхилень у психофізичному 
та індивідуальному розвитку й поведінці 

Розвивальна Надання конкретної допомоги, що супроводжується 
психологічною підтримкою учнів у процесі взаємодії 
з освітнім середовищем. Розробка та ведення карт 
індивідуального розвитку учнів. Сприяння повноцін-
ному особистісному й інтелектуальному розвитку 
дітей на кожному віковому етапі. Створення умов 
для самопізнання, розкриття потенціалу особистості 

Профілактична Надання допомоги учням в їх особистісному 
розвитку. Забезпечення індивідуального підходу до 
кожної дитини на основі її психолого-педагогічного 
вивчення з метою своєчасного попередження 
відхилень у психофізичному розвитку та поведінці 

Реабілітаційна Надання психолого-педагогічної допомоги учням, які 
перебувають у кризовій ситуації, дітям «груп ризику» 



 
ППССИИХХООЛЛООГГІІЯЯ 

 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ВІСНИК ОСВІТИ. – 2009. – №2 (26) 

 
263 

 
Аналітична Запровадження моніторингу й своєчасне усунення 

відхилень у психофізичному розвитку та поведінці 
учнів. Аналіз відповідності рівня навчальних 
досягнень кожного школяра рівню його потенційних 
можливостей щодо навчання 

Консультаційна Надання допомоги всім учасникам навчально-
виховного процесу 

Мотиваційно-
стимулююча 

Створення умов для формування в учнів мотивації 
до самовиховання, саморозвитку й самоактуалізації. 
Залучення вчителів до процесу супроводу, зацікав-
лення батьків результатами моніторингових дослі-
джень 

Контролююча Робота експертної комісії у складі класних 
керівників, учителів-предметників та практичного 
психолога на чолі з адміністрацією ЗНЗ 

Просвітницько-
пропагандистська 

Підвищення психологічної культури в навчальному 
закладі та сім’ї 

На сучасному етапі засобами психологічного супроводу в 
загальноосвітніх навчальних закладах найчастіше вирішуються 
проблеми:  

 формування здорового способу життя;  

 особистісного та інтелектуального розвитку дитини;  

 профорієнтаційної роботи з учнями; 

 адаптації дитини до навчального закладу; 

 роботи з проблемними дітьми (агресивними, 
гіперактивними, замкнутими); 

 вирішення конфліктних ситуацій; 

 роботи з обдарованими дітьми. 
Формування змісту психологічного супроводу відбувається, 

виходячи з досвіду учасників, вікових закономірностей розвитку, 
нахилів, інтересів дітей та їх взаємин між собою і дорослими. 
Психологічний супровід неефективний, якщо він не відповідає 
цим вимогам і дублює навчальний процес. 

У цьому контексті чітко визначається роль педагога та 
шкільного психолога. 

Супровідна діяльність психолога спрямована на створення 
соціально-психологічних умов для успішного навчання й 
розвитку природної індивідуальності кожної дитини, її здібностей, 
самореалізації та успішної адаптації до нових умов життя. Тому 
психолог повинен мати ґрунтовну психологічну освіту, а також : 

  аналітичні, інтерпретаційні та технологічні вміння; 

 навички ефективного спілкування; 
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 навички консультаційної роботи; 

 володіти діагностичними методиками; 

 уміння застосовувати схеми системного аналізу ситуації;  

 вміти вибудувати план рішення проблеми та здійснити 
первинну допомогу в його реалізації;  

 здатності здійснити моніторинг дієвості плану й 
вибудувати новий план у випадку неефективності першого.  

Провідна роль у системі супроводу відводиться також 
педагогу. Від його грамотності, майстерності, ерудиції, культури 
залежить результат роботи з розвитку індивідуальності дитини. 
Психолог і педагог суттєво відрізняються за своїми профе-
сійними позиціями. 

Супровідна діяльність педагога означає бути поруч із кимось 
у ролі супутника, супроводжувати дитину на її життєвому шляху, 
тобто: 

 прислухатися до бажань, потреб дитини, фіксувати її 
досягнення й труднощі, допомагати орієнтуватися в цьому світі, 
розуміти й приймати себе; 

 з’ясовувати рівень сформованості знань, умінь і навичок 
згідно із програмами певного року навчання; 

 здійснювати психолого-педагогічну корекцію порушень у 
структурі навчальної діяльності дітей;  

 сприяти формуванню мотивації та саморегуляції в 
навчальній діяльності; 

 налагодити довірчі відносини з дитиною, установити 
контакт із нею; 

 керувати виховною ситуацією, знаходити нестандартні 
прийоми у вирішенні виховних завдань; 

 ураховувати вікові й психологічні особливості дітей при 
індивідуальному підході та керівництві дитячим колективом і 
окремою групою. 

Таким чином, психологічний супровід – це професійна 
діяльність дорослих, які взаємодіють із дітьми в навчально-
виховному процесі. У сучасних складних умовах модернізації 
системи освіти, змін в її структурі та змісті введення психо-
логічного супроводу є необхідністю. Засобами профілактики, 
діагностики, психолого-педагогічної просвіти, культури ми 
допоможемо дітям у вирішення актуальних завдань навчання, 
виховання й соціалізації. 
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 Юркова Т.Ф.
*
 

АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У СТАВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ  
ДО ДОВКІЛЛЯ 

Стаття присвячена обґрунтуванню основних компонентів 
дбайливого ставлення до природи. 

Проблема виховання всебічної, гармонійно розвиненої 
творчої особистості на фоні змістовної полеміки й переробки 
освітніх стандартів на сучасному етапі розвитку педагогіки стає 
все більш значущою. Акценти зміщуються від прагматичних 
методик навчання, від усталених цілей і завдань з формування 
знань, умінь і навичок у бік психолого-педагогічних інновацій, що 
враховують психологічні особливості кожного учня. 

У програмі розвитку виховання в системі освіти України на 
2003-2012 роки наголошується, що громадянська зрілість під-
ростаючого покоління містить ціннісне ставлення до природи, що 
є справою як внутрішньодержавною так і міжнародною. Це став-
лення виявляється в особистій причетності й відповідальності за 
збереження природних багатств, вироблення вміння співіснувати 
з довкіллям, у нетерпимості й безкомпромісній боротьбі проти 
губителів природи, усвідомленні особливостей і основних 
екологічних проблем навколишнього середовища. Ставлення до 
природи – своєрідна проекція тих ціннісних підходів, що 
виробляються людством у процесі культурного розвитку. 

Процес виховання дбайливого ставлення до природи – 
неоднорідний та нерівномірний, передбачає формування ряду 

                                                      
*
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структурних компонентів особистості: потреб в екологічно 
доцільній діяльності; мотивів взаємодії з природою на основі 
усвідомлення цих потреб; емоційної готовності до усвідомлення 
цінностей природи; особистого досвіду ціннісного ставлення до 
природи [14]. Виховання ставлення до природи як до 
універсальної цінності відбувається тоді, коли природні об’єкти 
сприймаються й визначаються як рівноправні, такі, які мають 
право на існування незалежно від її волі.  

Таким чином, ціннісне ставлення до природи розвивається в 
людині тільки тоді, коли вона глибоко розуміє багатоманіття 
цінностей довкілля. Відповідно до висновків І.Звєрєва, А.Здраво-
мислова, І.Суравєгіної, «соціально значущим є таке ставлення 
до природи, яке ґрунтується на розумінні її цінностей [8; 9]». 

Результати досліджень (В.Вернадський, П.Ліпський, 
Г.Пустовіт, А.Толстоухов, А.Хилько та ін.) засвідчують, що 
природа самоцінна, унікальна й універсальна. У педагогічній 
літературі самоцінність кваліфікують не як ставлення кого-
небудь, до чого-небудь, а як додаток «само» і «цінність», тобто 
цінність самої природи безвідносно до ставлення до неї». 
Характеристики «унікальність» і «самоцінність» доповнюють 
одна одну: будь-який об’єкт природи має самоцінність з огляду 
на його унікальність [3; 12; 17; 21]. 

Отже, можемо констатувати, що розуміння розмаїття 
зв’язків, існуючих у природі, розвиває інтелектуальну сферу 
людини, сприяє її загальному інтелектуальному розвитку, її 
здатності осмислення й аналізу екологічних ситуацій, націлює на 
пошук шляхів їх розв’язання в інтересах довкілля. Крім цього, 
взаємодія з природою виховує людину і в моральному плані, де 
моральна позиція стосовно особистості й довкілля виявляється в 
моральних судженнях, моральному виборі й поведінці. 

Як свідчать результати нашого дослідження, естетично 
спрямоване пізнання природи сприяє глибокому пізнанню 
природних об’єктів не тільки розумом, але й серцем (А.Мака-
ренко [13], Л.Печко [16], В.Сухомлинський [19], Г.Тарасенко [20] 
та ін.). За такої ситуації краса природи відкриває шлях до краси 
особистості, а практична цінність природи складає базову 
цінність цивілізації. Людина існує за рахунок природи, усі засоби 
свого життя бере в природи, інших джерел у неї просто немає. 

У діапазоні проаналізованих вище досліджень є всі підстави 
виокремити такі компоненти ціннісного ставлення до природи: 
екологічні знання, потреби, інтереси, емоції, цінності, установки, дії.  

Так, екологічні знання – це знання про систему «природа – 
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людина – суспільство», про цілісність, унікальність, самоцінність 
природи, про екологічну єдність, людину як живу істоту (І.Звєрєв, 
М.Дробноход, М.Кисельов [8; 5; 10] та ін.) У процесі практичної 
діяльності екологічні знання закріплюються, перетворюючись на 
вміння й навички, розвивається почуттєва сфера особистості, 
формуються відповідні норми поведінки, потреба в ціннісному 
освоєнні природних багатств. Екологічні знання складають 
наукову основу збереження й перетворення природи.  

На думку М.Кисельова: «…зрештою, екологічні знання й 
практичне вирішення назрілих екологічних проблем можуть бути 
ефективним засобом проти «урапатриотичної» риторики та 
соціальних лінощів. Вони стимулюють прагнення до вироблення 
ефективної державної політики, яка була б здатна поєднати 
досвід, набутий розвинутими країнами, з пошуками «власного 
шляху розвитку» [11]. 

Як ми вже зазначали, гуманне ставлення до природи, як і 
будь-яке ставлення взагалі, носить потребнісний характер. За 
висновками психологів В.М’ясищева, С.Рубінштейна, Л.Божович, 
потреби – це фундаментальна якість особистості, що визначає 
спосіб і спрямованість її життя, характер дій і поведінки. Що 
стосується сутності поняття «потреба», то в психології вона 
розглядається як динамічна психічна сила, що спонукає індивіда 
до цілеспрямованої активності з метою задоволення життєво 
важливих функцій самозбереження, біологічного й особистісного 
саморозвитку. Потреби за своєю сутністю є позитивними або 
негативними переживаннями особистістю різноманітних життє-
вих ситуацій. Саме характер таких переживань зумовлюється 
ставленням її до потреб, обставин, які сприяють або не 
сприяють їх задоволенню. Як «спонукальні сили спонукальних 
сил», «рушій дійових відносин людини з навколишнім світом» 
потреба є спонукою, над якою надбудовуються інші психологічні 
спонуки. Потреби у спілкуванні з природою сприяють усебічному 
розвитку особистості, удосконаленню її творчих сил, надихають 
на природоохоронну діяльність [15; 18; 2]. 

Інтерес характеризує вибіркове ставлення особистості до 
ціннісного природного об’єкта й виступає як глибоко 
усвідомлений вияв активності особистості. Отже, він, як і 
потреби, визначає необхідний напрям та обсяг інтелектуальної 
діяльності та конкретної практичної роботи з вивчення й охорони 
природи на кожному з етапів онтогенезу дитини. «Не може бути, 
– стверджує Л.Гордон, – щоб людина мала якийсь інтерес і 
водночас залишалася байдужою до життя, бездіяльною. Коли 
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виникає інтерес, у неї з’являється піднесений настрій, вона 
цілком розуміє ситуацію, пов’язану з об’єктом її зацікавлення, 
відчуває глибокий внутрішній зв’язок цього об’єкта зі своєю 
особистістю. Усе це викликає в людини сильне, непереборне 
прагнення до об’єкта інтересу, готовність напружити всі сили, 
наполегливо працювати, переборювати труднощі, перешкоди, які 
можуть виникнути в ході реалізації інтересу [4, с. 32]». 

Характер ставлення до природи, як свідчать результати 
нашого дослідження, залежить також від мотивів, якими керуєть-
ся індивід у процесі спілкування з природою. Мотивація – це 
процес вибору між різними можливими діями, позиціями, смис-
лами з урахуванням взаємодії потреб і ціннісних орієнтацій та 
інтересів. Серед провідних мотивів підлітків варто виділити 
мотиви самоствердження, самовираження та самореалізації. У 
психолого-педагогічній літературі мотив здебільшого характери-
зується як спонукання до дії. «Мотив як спонука – це джерело дії, 
що її породжує», – наголошував С.Рубінштейн [18, с. 564]. Тому 
мотиви безпосередньо сприяють діяльнісному ставленню до 
природи. Вони, як інтегроване особисте утворення розкривають 
нерозривний зв'язок суб’єктивного й об’єктивного, тим самим 
забезпечують єдність свідомості й поведінки учнівської молоді.  

Емоції ж характеризують психологічний механізм безносе-
реднього переживання стосунків, які склалися з природою. Саме 
під час оцінювання об’єктивні наукові знання про природу 
набувають суб’єктивного емоційного спрямування, певного 
значення для особистості, тим самим емоції здійснюють 
регулятивну функцію, спонукають людину до здобуття наукових 
знань, вчинків або діяльності в довкіллі, водночас вони можуть 
виконувати і стримуючу роль у цих процесах. Милування 
природою завжди породжує потребу виявити своє захоплення. 
Однією з форм такого виявлення є просте емоційне судження. 
Тоді як, оцінки – результат сприйняття й пізнання світу природи, 
втілений у відповідні об’єктивні судження. На думку Г.Пустовіта, 
сформована ціннісна система людини розглядається як система 
оціночних суджень, ціннісних орієнтацій, моральних норм і як 
регулятор людської життєдіяльності [17, с. 191]. 

Відповідно, установка має цільовий характер, насамперед, 
це один із головних регуляторів активності особистості, 
сформований на основі інтеграції суспільного та індивідуального 
досвіду. У працях Г.Андрєєвої [1], Д.Узнадзе [22], В.Ядова [23] та 
ін. установка характеризується як певна форма зв’язку між 
потребами особистості й об’єктами, що їх задовольняють. Це 
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особливий психічний стан індивіда, що передує її реальній 
поведінці (у нашому випадку – поведінці в природі), 
налаштованість людини на діяльність з метою задоволення 
своєї актуальної потреби. Однак установки можуть виконувати як 
позитивну, так і негативну роль у формуванні систем цінностей 
особисті та її діяльності в навколишньому середовищі. 

Установки характеризуються єдністю емоційного, 
когнітивного та поведінкового компонентів. Емоційний компонент 
включає систему почуттів, пов’язаних у людини з відповідним 
об’єктом чи суб’єктом. Він визначається динамікою емоційних 
переживань, котрі є суб’єктивними індикаторами ефективності 
процесу адаптації, які в екстремальних умовах є домінантами 
регуляційного впливу. Когнітивний компонент складає оцінні 
судження та переконання, сформульовані на основі нових знань 
про об’єкт. Цей компонент передбачає формування в особисто-
сті глибокого переконання про взаємозалежність людини й 
природи, людини й суспільства; усвідомлення підростаючим 
поколінням самоцінності людського життя та відповідальності 
особистості за його збереження. Загалом сформованість когні-
тивного компоненту допомагає учнівській молоді усвідомлювати 
особливості виявлення індивідуальної екологічної відповідаль-
ності. Поведінковий компонент – це схильність до реальних 
позитивних чи негативних дій щодо об’єкта. Він засвідчує появу 
готовності активно відстоювати свої переконання в повсякденній 
діяльності шляхом застосування набутого особистістю досвіду 
спілкування з природою. Установки, пов’язані з об’єктами 
природи, можна вважати екологічними установками. 

З розвитком потреб, мотивів, установок, інтересу до 
природи як до об’єкта цінності спектр психічних чинників впливу 
на формування ціннісних ставлень особистості до природного 
середовища розширюється, прискорюється процес цілевизна-
чення й формування ідеалів, активізується свідомість і 
самосвідомість як здатність індивіда співвідносити свої потреби, 
прагнення з існуючими в суспільстві коеволюційними нормами 
взаємодії з природою. Усе це зумовлює вибір як показник 
остаточної визначеності в екоцентричній лінії поведінки. 

Підсумовуючи, зазначимо, що результати аналізу охаракте-
ризованих нами наукових ідей досліджуваної проблеми 
визначені в характеристиці структури ціннісного ставлення осо-
бистості до довкілля, параметрів виміру, принципів і механізмів 
його формування. Подальшого дослідження потребують питання 
впливу сім’ї на формування в учнівської молоді ціннісного 
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ставлення до навколишнього природного середовища. 
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УЧИТЕЛЮ С ЛЮБОВЬЮ! 

Вдруг вспомнились события очень давние – 1985-й. Я 
только закончила Ленинградский государственный университет 
и, приехав в Херсон к мужу, проводила время в поисках работы. 
На улице Пугачева был тогда магазин «Медицинская книга», в 
который я заходила регулярно, просматривая новые 
поступления по психологии. И вот однажды почувствовала, что 
за мной очень заинтересовано наблюдает человек – как я беру с 
полки и просматриваю психологические книги. Заметив, что его 
«рассекретили» как наблюдателя, он подошел, попытался 
обратить мое внимание то на одну, то на другую книгу, и с 
видимым одобрением и удовольствием реагировал на то, что 
все это я уже читала, и все эти книги у меня уже есть. Так мы 
познакомились с Марксом Григорьевичем Боянжу, так, 
благодаря этой случайной счастливой встрече, я попала вскоре 
работать на кафедру психологии. И вот уже почти четверть века 
мы работаем вместе. А его педагогический стаж в университете 
уже приближается к 50-ти! Сколько учеников за эти годы, даже 
трудно представить! Наверное, почти каждый учитель нашего 
города, закончив университет, психологические курсы связывает 
в своей памяти с его именем. 

Его рассказы и истории из жизни, психологические «байки», 
основанные на реальных событиях богатейшей практики, и 
философские «анекдоты», как воплощение мудрости, дающее 
право Учить! Такой объем информации обо всем в психологии, 
заботливо упакованный, уложенный и структурированный, 
собранный в изящные мысленные картотеки, где факты в четкой 
системе извлекаются без труда. Он читает лекции «без 
бумажки», опыт психолога-практика, который за плечами, 
позволяет каждую психологическую идею или теорию 
«приземлить» к реальной жизни, конкретной школе, личности, 
сделать осязаемой, понятной и необходимой. И вдруг отчетливо 
понимаешь: где, в какой точке «разрыва» научной 
академической теории и школьной практики должен связать 
этии ниточки именно психолог. Все эти моменты столь же живо 
понимают и студенты, после занятий Маркса Григорьевича им 
не нужно доказывать и объяснять значимость психологии и 
психолога для школы. 

                                                      
*
 © Блинова Е.Е. 
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Маркс Григорьевич читает самые фундаментальные курсы 
– «Возрастная психология». «Педагогическая психология». 
«Патопсихология». «Психолого-педагогическая экспертиза». Его 
знают в каждой херсонской школе и детском саду, а количеству 
научных публикаций может позавидовать любой аспирант или 
докторант. Неспокойный, мятежный дух ученого и практика, 
Учителя и Наставника, Эрудита, Психолога, творящего добро, 
врачевателя душ человеческих хорошо известны в нашем 
городе. 

Студенты, знаете ли Вы сколько раз воспитанники Маркса 
Григорьевича выигрывали Всеукраинские конкурсы студенческих 
научных работ? 

Филологи, знаете ли Вы, что у Маркса Григорьевича самая 
полная в Украине (!) коллекция изданий Шекспира и поэтов 
Серебряного Века?! 

Правоведы, знаете ли Вы, сколько судебно-психологических 
экспертиз провел Маркс Григорьевич за свою жизнь? 

Медики, психиатры и невропатологи, знаете ли Вы сколько 
клиентов и с какими уникальными диагнозами пришлось 
консультировать и вести Марксу Григорьевичу? 

Дорогой Маркс Григорьевич! Мы учимся по Вашим 
учебникам, мы конспектируем Ваши статьи. Мы ждем с 
нетерпением Вас. Ваших новых историй из жизни системы 
образования Херсона! Мы любим Вас и поздравляем с 
Юбилеем! 
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Адамчик Ольга Борисівна – учитель початкових класів 

Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Цюрупинського району Херсонської області. 

Бессонова Ірина Василівна – учитель музики Генічеської 
загальноосвітньої школи ғ3 І-ІІІ ступенів Херсонської області. 

Біла Лариса Вікторівна – завідувач науково-методичної 

лабораторії зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти 
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти 
педагогічних кадрів. 

Боянжу Маркс Григорович – психолог кафедри практичної 

психології Херсонського державного університету. 

Варняк Ірина Сергіївна – магістр психології, провідний фахівець 

відділу освітнього моніторингу та маркетингу Херсонського 
державного університету. 

Верещака Микола Петрович – кандидат фізико-математичних 
наук, доцент природничо-наукової підготовки Херсонського 
державного морського інституту. 

Вольська Тетяна Станіславівна – викладач кафедри педагогіки і 

психології Південноукраїнського регіонального інституту 
післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Гайдаєнко Ірина Василівна – кандидат філологічних наук, 

завідувач кафедри українського мовознавства та основ 
журналістики Херсонського державного університету. 

Гандзюк Людмила Анатоліївна – викладач економіко-

технологічного технікуму Херсонського національного технічного 
університету. 

Гончаренко Любов Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри теорії і методики викладання гуманітарних 
дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту 
післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Гусь Таїса Йосипівна – завідувач науково-методичного відділу 
виховної роботи Південноукраїнського регіонального інституту 
післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Дегтяр Володимир Леонідович – учитель основ захисту Вітчизни 

Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Білозерського району Херсонської області. 

Дмитренко Микола Сергійович – старший викладач кафедри 

теорії і методики виховної роботи Південноукраїнського регіональ-
ного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Єлькіна Віра Вікторівна – старший викладач кафедри педагогіки 

та психології Херсонського державного університету. 
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Заїка Лариса Михайлівна – методист методичного кабінету при 

управлінні освіти Херсонського міськвиконкому.  

Іванченко Світлана Миколаївна – кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних 
технологій Інституту соціальної та політичної психології АПН 
України. 

Кирильчук Інна Григорівна – магістрант соціологічного факультету 
Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. 

Капля Галина Полікарпівна – завідувач ясел-садка ғ 21 
м.Херсона. 

Клименко Віктор Васильович – доктор психологічних наук, 

професор кафедри менеджменту освіти Південноукраїнського 
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Крижній В’ячеслав Анатолійович – викладач кафедри теорії і 

методики викладання соціально-економічних дисциплін 
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти 
педагогічних кадрів. 

Кулькіна Євгенія Петрівна – старший викладач кафедри теорії і 

методики дошкільного виховання та початкового навчання 
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти 
педагогічних кадрів. 

Ляшкевич Антоніна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового 
навчання Південноукраїнського регіонального інституту 
післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Мамаєва Вікторія Вікторівна – методист науково-методичної 

лабораторії дошкільного виховання Південноукраїнського регіональ-
ного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Михайленко Олена Геннадіївна – учитель фізики гімназії ғ6 

Херсонської міської ради. 

Михайловська Галина Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

професор кафедри теорії і методики викладання гуманітарних 
дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту 
післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Несін Юрій Миколайович – викладач кафедри теорії і методики 
викладання гуманітарних дисциплін Південноукраїнського регіо-
нального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Оксенчук Тетяна Миколаївна – директор Костянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Горностаївського району 
Херсонської області. 
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Пентилюк Марія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор 

кафедри теорії та методики викладання гуманітарних дисциплін 
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти 
педагогічних кадрів. 

Поліщук Ірина Іванівна – педагог-організатор загальноосвітньої 
школи ғ 46 м.Херсона. 

Подгурецкі Юзеф – доктор психології та філософії, завідувач 

кафедри соціальної комунікації Опольського університету, Польща. 

Примакова Віталія Володимирівна – викладач кафедри теорії і 

методики виховної роботи Південноукраїнського регіонального 
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Пугачова Наталія Ігорівна – старший викладач кафедри теорії і 

методики викладання природничо-математичних та технологічних 
дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту 
післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Слободенюк Лідія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, 
проректор з навчально-методичної роботи Південноукраїнського 
регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Соц Оксана Олексіївна – вихователь Генічеської санаторної 
школи-інтернату Херсонської області. 

Стребна Ольга Володимирівна – викладач кафедри теорії і 

методики дошкільного виховання та початкового навчання 
Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти 
педагогічних кадрів. 

Сургаєва Вікторія Валеріївна – завідувач науково-методичної 

лабораторії інноваційної діяльності та роботи з обдарованою 
молоддю Південноукраїнського регіонального інституту 
післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Тимофієнко В’ячеслав Миколайович – заступник завідувача 

кафедри державного управління, педагогіки і психології 
Херсонського національного технічного університету. 

Цибуленко Геннадій Володимирович – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри теорії і методики викладання соціально-
економічних дисциплін Південноукраїнського регіонального 
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Юркова Тетяна Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та психології Херсонського державного 
університету. 
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