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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ЛИЦАМ С АДДИКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ. 

ПРОГРАММА «12 ШАГОВ» КАК МЕТОД 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАВ

Аннотация: Статья посвящена анализу аддиктивного поведения, проблеме химической за-
висимости. Излагаются возможности программы «12 Шагов» как метода социально – психо-
логической помощи лицам с аддиктивным поведением и как один из эффективных методов 
реабилитации данной патологии.

Анотація: Стаття присвячена аналізу адиктивної поведінки, проблемі хімічної 
залежності. Викладаються можливості програми «12 кроків» як методу соціально – 
психологічної допомоги особам з адиктивною поведінкою і як один з ефективних методів 
реабілітації даної патології.

Summary: This article analyzes the addictive behavior, the problem of chemical dependency. 
Symptoms at onset of dependence. Outlines the features of the program «12 Steps» as a method 
of social – psychological support to people with addictive behavior, and as one of the most effective 
methods of rehabilitation of this disease. 

Постановка проблемы: От чего же 
конкретно можно быть зависимым? От 
кофе, еды, шоколада, азартных игр, си-
гарет, алкоголя и наркотика, телевизо-
ра, походов по магазинам, секса, своих 
эмоций, чужого мнения, другого челове-
ка. Список можно продолжить. Каждый 
человек обычно знает или догадывается, 
от чего он зависим. Но самое парадок-
сальное заключается в том, что дале-
ко не каждый стремится избавиться от 
этого, не говоря уже о том, что не желает 
этого признавать. Проявления психоло-
гической зависимости во многом опред-
еляют весь жизненный путь человека и 
могут служить невидимым двигателем 
поступков и выбора. В широком смысле 
под зависимостью понимают «стремле-
ние получения удовлетворения».

Когда жизнь человека, его состоя-
ние и поведение начинают зависеть 
от еды, работы, секса, азартных и 
компьютерных игр, наркотиков, алко-
голя, и др., – это поведение называется 
аддиктивным. Аддикция – склонность, 
пристрастие, привыкание к чему-либо. 

Аддиктивное поведение личнос-
ти представляет собой серьезную со-
циальную проблему, поскольку может 
иметь такие негативные последствия, 
как утрата работоспособности, здоро-
вья, конфликты с окружающими, совер-
шение преступлений. 

Рассмотрим химическую зависи-
мость, которая выражается в стремле-
нии к уходу от реальности путем изме-
нения своего психического состояния 
посредством приема психоактивного 
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вещества (ПАВ). К химической зависи-
мости относятся алкоголизм, наркома-
ния, токсикомания.

По данным Национального совета 
по вопросам охраны здоровья ежегод-
но в Украине от алкоголя и наркотиков 
умирает 360 тыс. человек, что сопоста-
вимо с населением города Херсон. Каж-
дую минуту в мире 1 человек умирает 
от передозировки наркотиков. Средняя 
продолжительность жизни наркомана 
30–35 лет. Наркомания и алкоголизм 
помолодели. Алкоголь начинают про-
бовать с 10-12 лет, наркотик – с 13-15. 
Из 100% употребляющих наркотики 
30% подростки.  Цифры шокируют!

Стремительный рост числа молодых 
индивидов с аддиктивным поведени-
ем и высокая социальная значимость 
проблемы возводят изучение данного 
вопроса в одну из центральных задач 
современной психологии. Почему у лю-
дей развивается зависимость от нарко-
тиков (алкоголя)? Выбор аддиктивной 
стратегии поведения обусловлен труд-
ностями в адаптации к проблемным 
жизненным ситуациям: сложные 
социально-экономические условия, 
многочисленные разочарования, кру-
шение идеалов, конфликты в семье, 
утрата близких. Реальность такова, что 
стремление к психологическому и фи-
зическому комфорту не всегда возмож-
но реализовать. 

Как правило первый опыт употре-
бления наркотиков приходит в подрост-
ковом периоде. С наступлением пу-
бертатного периода подросток должен 
справиться с большим количеством 
задач, гораздо большим, чем в любой 
другой возрастной период. А именно: 
достичь признания в своей возрастной 
группе; завязать дружеские отношения; 
вступить в сексуальные отношения; 
определить перспективу будущей про-

фессии; создать собственную шкалу 
ценностей. Собрать воедино все имею-
щиеся к этому времени знания о самих 
себе, найти ответ на вопрос: «Кто я? 
Куда я иду? Кем хочу стать?» «Какая я 
дочь, какой сын?» и создать единый об-
раз себя. Причём все это должно под-
тверждаться опытом межличностных 
отношений. Но, если подросток сталки-
вается с непониманием, непринятием со 
стороны окружающих, близких, роди-
телей, то он чувствует свою бесполез-
ность, ненужность. Падает самооценка, 
теряется уверенность в себе. Подросток 
выходит на улицу в поисках признания, 
любви, где встречает таких же людей 
как он, которые понимают и принимают 
его. И тут на сцену выходит психоактив-
ное вещество как единственный способ 
обрести уверенность в себе, повысить 
самооценку, чувствовать себя лучше. 
Первый опыт употребления, … фикса-
ция и «вот оно!» (т.е. если в момент не-
приятности употребил, стало хорошо – 
это и есть фиксация). Возникает очень 
большой риск формирования аддиктив-
ного поведения! Под воздействием ПАВ 
моментально повышается самооценка, 
уверенность и другие приятные чувства, 
которые человек не научился выражать 
в трезвом состоянии. Такие моменты не 
забываются. Их хочется повторять снова 
и снова. 

Чувства непонимания, бесполезнос-
ти, ненужности, непринятия со стороны 
окружающих, близких, неуверенность 
в себе есть и у обычных людей, не 
зависимых от наркотика (алкоголя). 
Но обычные люди умеют принимать 
решения, искать и находить выход из 
трудных жизненных ситуаций без при-
менения ПАВ: разговор, спорт, прогул-
ка, рисование, чтение и т.п.. 

Выбор аддиктивной стратегии по-
ведения обусловлен трудностями в 
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адаптации к проблемным жизненным 
ситуациям. У зависимого человека 
занижены адаптивные возможности. 
В критических жизненных ситуаци-
ях, когда надо найти выход, – он про-
сто теряется. Дефицит неудовлетво-
ренности, ощущаемый еще с детских 
лет, подталкивает человека к поиску 
различных «компенсаторов». Это мо-
жет выражаться в определенном пове-
дении, и при определенных обстоятель-
ствах человек начинает употреблять 
психоактивные вещества. Наркотики 
помогают ему получить удовольствие, 
которого он так долго и тщетно искал 
в реальной жизни. Аддиктивная лич-
ность находит свой, универсальный 
способ решения проблем: употребле-
ние ПАВ! В качестве способа восста-
новления психологического комфорта 
зависимый выбирает аддикцию, стре-
мясь к искусственному изменению 
психического состояния, получению 
субъективно приятных эмоций, тем 
самым создавая иллюзию решения 
проблемы. Зависимость заключается 
не только в употреблении, а в том, что 
существует личность, которая не может 
чувствовать себя в этом мире комфорт-
но без применения ПАВ. Т.е. наркотик 
(алкоголь) – «костыль», который помо-
гает идти по жизни. 

Симптомы начала формирования 
зависимости зачастую оказываются 
незаметными для употребляющего нар-
котик. Человек самонадеянно считает, 
что он контролирует процесс: «когда 
захочу – брошу», не подозревая, что он 
уже «оказался на крючке». Первыми 
звоночками, предупреждающими об 
опасности, являются периодически 
возникающее желание попробовать 
наркотик, приятные чувства при воспо-
минании о пробе наркотика. Это свиде-
тельство сформированной психической 

зависимости. Постепенно в отсутствии 
наркотика у человека начинает ухуд-
шаться самочувствие и настроение, со-
кращается временной промежуток меж-
ду пробами, наркотик используется уже 
не столько для того, чтобы испытать 
приятные ощущения, сколько для того, 
чтобы избавиться от неприятных. И 
это свидетельство формирования фи-
зической зависимости. Кроме того, за-
висимость от наркотиков – семейная 
болезнь. Недуг наркомана затрагивает 
судьбы всех, кто близок к нему. Все 
члены семьи становятся втянутыми в 
это заболевание. Близкие не способны 
справиться с беспокойством, которое 
вызывает поведение наркомана. 

В нашем обществе существует сте-
реотип, связанный с наркоманией (ал-
коголизмом): наркоманию (алкоголизм) 
считают пагубной, вредной привычкой, 
«вредными пристрастиями», «от нечего 
делать – если бы он(она) работала, то 
не пил» и т.д.

Наркоманов (алкоголиков) смещают 
в сферу моральных. Даже не смотря на 
то, что в начале пятидесятых годов Аме-
риканская психиатрическая ассоциация 
признала алкоголизм, а позже и нар-
команию болезнью. Болезнь, потому, 
что она имеет свои симптомы: отри-
цание (отрицание своей зависимости); 
подавленные чувства; вынужденное 
поведение. Свои признаки: толерант-
ность (привыкание – человеку нуж-
на все больше и больше доза, объем, 
промежутки между употреблениями 
уменьшаются); абстинентный синдром; 
самообман; смещение силы воли; кон-
центрация жизни вокруг вещества. 
Свой характер развития, лечения и 
реабилитации. Т.е все то, что присут-
ствует у любой другой болезни. Про-
сто эта болезнь  очень специфическая, 
мультифакторная. Она поражает сразу 
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всю личность тотально: тело, разум, 
дух человека и все то, что его окружает. 
Ее еще называют био-психо-социо-ду-
ховное заболевание.

Наркомания – это болезнь связанная с 
нарушениями в «системе подкрепления» 
или «системе удовлетворения». Наше по-
нимание механизмов развития наркоза-
висимости не ограничивается трактовкой 
наркомании. Стоит вспомнить ставший 
притчей во языцех, опыт с крысой, ко-
торой вживили электроды в структуры 
мозга, отвечающие за ощущение удо-
влетворенности. Крыса нажимает на пе-
даль – электрический ток вызывает чув-
ство эйфории. Она повторяет это снова и 
снова, забывает о еде, питье, сексе, и не 
отходит от педали пока не погибает. Нар-
комания (алкоголизм) делает то же самое 
– из всех источников получения удовлет-
ворения остается только наркотик. Нар-
комания (алкоголизм) является одной из 
самых опасных смертельных болезней.

В Украине широкое распростра-
нение приобрела программа «12 Ша-
гов», реализуемая в Одессе на базе 
благотворительной организации 
Реабилитационный центр «Ступе-
ни». Принципиальной особенностью 
программы является то, что она реа-
лизуется сообществом анонимных ал-
коголиков и наркоманов при участии 
профессионалов – психиатров, психо-
терапевтов, психологов, социальных 
работников и т.д..

В настоящее время Реабилитационный 
Центр «Ступени» является Междуна-
родной благотворительной организаци-
ей, деятельность которой распространя-
ется по всей территории Украины и за 
рубежом. МБО РЦ «Ступени» создала 
сеть реабилитационных центров по всей 
территории Украины, а сама организа-
ция входит в Европейскую сеть терапев-
тических сообществ.

История Центра началась 22 года 
назад, в которой главную роль сыграл 
Президент организации Александр 
Юрьевич Ахмеров – кандидат физико-
математических наук, психолог, психо-
аналитик, разработавший новые мето-
дики программы и преподает по ним 
более 15-ти лет на факультете психо-
логии ОНУ имени И.И.Мечникова. Я 
также являюсь членом Международной 
Благотворительной Организации РЦ 
«Ступени».

МБО «РЦ «Ступени» с 2003 года  
при поддержке МБФ «Всеукраинская 
сеть ЛЖВ» реализует проект реабили-
тации ВИЧ – позитивных потребителей 
инъекционных наркотиков. Организа-
ция направляет все свои силы на ле-
чение наркомании, алкоголизма, игро-
мании и других видов зависимостей, а 
также уделяет особое внимание совер-
шенствованию программ по лечению, 
реабилитации и оценке эффективности 
используемой программы. 

В Украине сейчас более 150 
реабилитационных центров, которые ис-
пользуют эту программу. МБО РЦ «Ступе-
ни» сохраняют тесные профессиональные 
отношения с реабилитационными цен-
трами разных стран. 

Главной задачей программы яв-
ляется изменение взгляда человека на 
мир, возвращение его к нормальным 
человеческим ценностям. То есть речь 
идет о реабилитационной программе. 
«Программа 12 Шагов», рассматривает 
химическую зависимость (наркомания, 
алкоголизм) – неизлечимое, хроничес-
кое, рецидивирующее, смертельное за-
болевание.

Миссия программы заключается в 
том, чтобы методами социально-пси-
хологической реабилитации, научно –  
обоснованных не репрессивных под-
ходов и технологий в сфере профилак-
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тики, помочь пациентам прекратить 
употребление всех ПАВ или, как мини-
мум, добиться значительного снижения 
частоты и количества потребляемых ве-
ществ, а так же улучшить качество сво-
ей жизни.

Центр «Ступени» включает в себя: 
– стационарную программу;
– амбулаторную программу; 
– оказывается психологическая по-

мощь семьям больных химической за-
висимостью; 

Ведутся следующие типы психоте-
рапевтических занятий:

• индивидуальное психологическое 
консультирование;

• групповое психологическое кон-
сультирование; 

• образовательная, информационная 
программа;

• арт-терапия;
• релаксационная техника, как анти-

стрессовая методика;
• семейное образование;
• группа самопомощи типа АА  

и/или НА, в которой участвуют все 
пациенты центра. Группа ставит себе 
единственную задачу – поддержку про-
цесса выздоровления своих участни-
ков, что и осуществляется в сообще-
ствах, работающих по этой программе: 
«Анонимные Алкоголики», «Анонимные 
Наркоманы». Программа «12 шагов» так 
эффективна, потому что включает опыт 
выздоровления других людей; понима-
ние и товарищескую поддержку, как в 
трудностях, так и радостях. 

В РЦ «Ступени» я провожу психоте-
рапевтические занятие по арт-терапии 
(АТ). Арт-терапия используется для 
оказания психологической помощи ши-
рокому контингенту, в том числе и для 
реабилитации больных с алкогольной и 
наркотической зависимостью. Считает-
ся, что АТ дает выход агрессивности и 

иным чувствам с негативной окраской 
без какого-либо вреда для окружающих. 
Видов такого лечения целое множество. 
Наиболее популярны и эффективны 
изотерапия (терапия рисунком). Рису-
нок – это проекция бессознательного на 
чистый лист бумаги; драмотерапия (ле-
чение при помощи театра и представ-
лений, в которых участвует пациент), 
музыкотерапия, сказкотерапия. Сейчас 
появляется все больше и больше новых 
направлений – песочная терапия, тан-
цевальная терапия и т.д. Арт-терапия 
не имеет ограничений и противопока-
заний, всегда ресурсна и использует-
ся практически во всех направлениях 
психотерапии, в педагогике, в соци-
альной работе. Арт-терапия позволяет 
работать с чувствами, которые кажут-
ся непреодолимыми (страхи, тревоги, 
внутренние конфликты, обида, чувство 
вины и т.д.). Любая форма АТ – это 
всегда работа творческого потенциала 
человека. На физиологическом уров-
не эффект арт-терапии объясняется 
тем, что во время творческой работы 
активно работает правое полушарие 
мозга, которое в быту мало исполь-
зуется. Ежедневно работая, решая 
разнообразные проблемы, общаясь, 
выясняя отношения, мы перегружа-
ем «логическое» левое полушарие, в 
то время как правое остается менее 
задействованным. Но именно оно отве-
чает за чувства, психосоматику, тре-
воги, восприятие себя и других. Нар-
команию (алкоголизм) еще называют 
болезнью замороженных чувств. За-
нимаясь творчеством и заставляя эту 
часть мозга конструктивно трудиться, 
пациенты возобновляют свое нормаль-
ное, гармоничное развитие, успока-
иваются. Методика АТ помогает об-
рести уверенность в себе, формирует 
адекватную самооценку. 
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Ведется социально – общественная 
и научная работа. В настоящее время 
накапливается материал исследова-
ния, посвященного взаимодействию 
личностных особенностей и стрессо-
вой травматизации в формировании хи-
мической зависимости. При этом при-
меняются следующие тесты: 

1. Методика «Дом – Дерево – Чело-
век» Дж. Бука., широко известная про-
ективная методика исследования лич-
ности. По мнению Дж. Бука, каждый 
рисунок – это своеобразный автопор-
трет, детали которого имеют личност-
ное значение. По рисунку можно судить 
об аффективной сфере личности, ее по-
требностях, уровне развития и т.д. 

2. Тест «События жизни» разработан 
в Шведском национальном центре ис-
следования психологического здоровья 
и предназначен для изучения частоты 
и субъективной силы воздействия 
различных стрессовых событий. По-
скольку оценка неприятности событий 
носит индивидуальный характер, ме-
тодика позволяет выявить и изучить 
индивидуальные различия в восприятии 
событий, идентифицировать области по-
тенциального дискомфорта и стресса. 

3. NEO-PI-R.Личностный опросник 
NEO-PI-R разработан американскими 
психологами P. Costa и R.McCrae. Ав-
торами русскоязычной версии являют-
ся В. Е. Орёл, И.Г.Сенин (Ярославский 
госуниверситет, Россия) и Т. А. Мартин 
(Саскаханна университет, США). Опро-
сник позволяет достаточно широко про-
диагностировать личность взрослого 
человека и представляет собой хороший 
инструмент для измерения личностных 
характеристик психически здорово-
го человека, измеряет пять основных 
показателей личности – нейротизм, 
экстраверсию, открытость опыту, дру-
желюбие и чувство долга.

В работе планируется сравнительный 
анализ основной (из числа пациен-
тов центра «Ступени») и контрольной 
группы социально адаптированных, 
психологически здоровых лиц, не 
имеющих алкогольной проблемы и 
контактирующих с наркотическими 
веществами. Знание психологичес-
ких особенностей этих групп помогут 
в работе с зависимыми людьми, по-
зволит предложить рекомендации по 
оптимизации психологического кон-
сультирования этого контингента. Мы 
планируем провести корреляцию меж-
ду личностными показателями, уров-
нем накопленного жизненного стресса 
и формализованными показателями 
проективного теста, что на наш взгляд 
позволит увязать проявления подсоз-
нательного с психометрическими и 
психосоциальными факторами. 

Медицина пока не владеет 
эффективными способами устранения 
или коррекции биологических фак-
торов, вызывающих зависимость. А 
это значит, что на сегодняшний день 
эти заболевания неизлечимы, так как 
вылечить зависимость – означает сде-
лать человека способным употреблять 
ПАВ, не попадая от них в зависимость, 
т.е. вернуть способность к контр-
олируемому потреблению. Посколь-
ку это невозможно, чтобы оставать-
ся трезвым нужно просто соблюдать 
рекомендации программы 12 шагов, 
ключевым из которых является хими-
ческая интактность, т.е. отказ от приема 
психоактивных веществ. 

За рамками этого доклада осталось 
много недосказанного. Это и боль, ко-
торую испытываешь каждый раз, когда 
сталкиваешься с этой болезнью. Это и 
истории многих и многих пациентов, 
похожие и непохожие друг на друга, в 
которых есть и отчаяние и счастье.
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ІСТОРИКО-ГЕНЕЗИСНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ 
В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ГОТОВНОСТІ 

ДО ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ 
ТА СИСТЕМНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Анотація: У статті проаналізовано основні ідеї трудового виховання дітей у різні історичні 
епохи. Аргументовано актуальність принципів демократизації та гуманізації трудового вихо-
вання в сучасній школі. 

Аннотация: В статье проанализированы основные идеи трудового воспитания детей в 
разные исторические эпохи. Аргументирована актуальность принципов демократизации и 
гумманизации трудового воспитания в современной школе.

Summary: In the article the main ideas of labour education of children are analysed in different 
historical epochs. Actuality of principles of democratization and humanization of labour education is 
argued at the modern school.

Постановка проблеми. Застосуван-
ня дидактичних принципів у трудово-
му та професійному навчанні сьогоден-
ня пред’являє підвищені вимоги як до 
учня, так і до вчителя. З цього, зокрема, 
витікає необхідність поліпшення техно-
логічного навчання та трудової підготов-
ки учнівської молоді.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дидактичними засадами процесу 
профільного та професійно спрямовано-
го навчання є педагогічний процес у на-
вчальних закладах, зокрема школах, що 
розглядається, як складний пізнаваль-
ний і трудовий процес, який характери-
зується як загальними, так і специфіч-
ними закономірностями, незважаючи 
на свою багатогранність, він є цілісним 
та єдиним. Г.І. Ажікін, А.А. Беляєва, 
Н.І. Думченко, М.А. Жіделев, К.Н. Ках-
танов, М.І. Махмутов, О.Ф. Федорова 
дали теоретичне обґрунтування єдності 
педагогічного й навчально-виробничого 

процесу. Характеристика педагогічного і 
виробничих процесів, професійна підго-
товка – є не лише навчанням, її структу-
ра спирається на єдність двох процесів, 
що складають системно-утворюючий 
фактор її побудови як педагогічної сис-
теми.

Постановка завдання. Особистість 
учня формується і розвивається під впли-
вом багатьох факторів: об’єктивних і 
суб’єктивних, фізіологічних і суспільних, 
внутрішніх і зовнішніх, незалежних і за-
лежних від волі та свідомості людей, які 
діють стихійно або відповідно до певних 
цілей, мети виховання. При цьому сам 
учень не є пасивною особою, а виступає 
як суб’єкт власного формування і розви-
тку. Однією з вічних проблем трудового 
навчання, та й педагогіки вцілому, було 
підвищення ефективності цілеспрямова-
ного виховного впливу на людину, а це 
може забезпечити лише науково органі-
зоване трудове виховання. Дослідження 
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основних ідей трудового виховання дітей 
у різні історичні епохи вказує на можливі 
шляхи розв’язання даної проблеми в су-
часній школі [2, с. 28-33].

Кожна епоха як досить тривалий про-
міжок історичного часу має свої ознаки: 
спосіб виробництва, державний і сус-
пільний лад, культурні надбання, спосіб 
і стиль життя. Нашому поколінню випа-
ло жити на зламі епох – періоді станов-
лення та розвитку незалежної демокра-
тичної України. Нова ідеологія освіти, 
затверджена в Конституції України, по-
винна працювати на процес державот-
ворення, становлення народу України 
як політичної нації. Нова філософія ви-
ховання утверджує погляд на особис-
тість як найвищу цінність суспільства. 
«Людина – мета, а не засіб» – це основна 
формула гуманізму, і це вимагає нових 
підходів до формування особистості.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Короткий ретроспективний 
аналіз показує, що ідеї демократизації і 
гуманізації трудового виховання втілю-
валися в життя в різні історичні періоди 
в залежності від особливостей епохи.

Ідея гармонійного розвитку особи як 
мета трудового виховання виникла в ста-
родавніх Афінах (ІІІ ст. до н. е.). У кіль-
кох джерелах описано прийоми роботи 
шкіл, де вихователі прагнули виховати 
гармонійно розвинену, творчу людину, 
яка була б духовно багатою, морально 
чистою і фізично досконалою.

У Римі наслідували кращі традиції 
афінян, але на зміну музичному вихо-
ванню прийшло політичне та трудове 
виховання. Тоді вважалося, що всі діти, 
за деяким винятком, здібні до освіти, і 
тому вчитель повинен враховувати інди-
відуальні особливості і здібності дити-
ни. Наслідування, наставляння, вправ-
ляння вважалося основними методами 
трудового навчання.

Період середньовіччя не визначаєть-
ся прогресивним у духовному розвитку 
суспільства, у вихованні та освіті. Музи-
ку, ораторство замінили різки і тортури, 
биття дітей було частиною їхнього вихо-
вання.

Тенденції оновлення школи дійшли 
в ХVI ст. до Росії, а згодом і до Украї-
ни. У 1586 році у Львові було відкрито 
братську школу, в її статусі вимоги до 
вчителя були досить суворі: «Дидаска, 
або вчитель цієї школи, має бути благо-
честивим, розумним, смиренно мудрим, 
лагідним, стриманим, не розпусником, 
не сріблолюбцем, не лихим, не завидю-
щим, не сміхотворцем, не лихословом, 
не чарівником, не байкоказателем, не 
пособите лем єресі, не порушником бла-
гочестя, а в усьому був би зразком для 
наслідування, і щоб учні були як учи-
тель їх» [1, c. 79].

В історію української педагогіки 
ввійшли прогресивні демократи – уче-
ні, просвітителі, як Іван Вишенський  
(бл. 1545–1620), який різко критикував 
єзуїтське виховання в колегіумах, від-
стоював ідею навчання рідною мовою; 
Стефан Зизаній (1570–1610), який пра-
цював учителем братських шкіл, був 
ідейним виразником громадської думки 
в боротьбі проти католицизму.

Засновником педагогіки як науки став 
чеський педагог-демократ Ян Амос Ко-
менський. Англійський філософ і пе-
дагог Дж. Локк (1632–1704) головною 
метою виховання вважав формування 
особистості джентльмена, його думки 
про фізичне загартування, розумовий 
розвиток, моральне виховання були но-
вими й актуальними. Мета навчання, за-
значав він, не втому, щоб зробити юна-
ка вченим, а в тому, щоб сформувати 
«ділову» людину. Тоді ж виникли ідеї 
трудового виховання і навчання, засно-
вником яких вважають Джона Беллеса 
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(1654–1727), він наголошував на велико-
му значенні праці у вихованні дітей, ідея 
запропонованих ним трудових коледжів 
і понині відроджується в деяких розви-
нутих країнах.

У XVI-XVII ст. розвивалася освіта і 
культура в так званих братських школах 
України, у Києво-Могилянській, Нов-
город-сіверській, Чернігівській, Пол-
тавській, Харківській, Переяславській 
колегіях. Видатним українським осві-
тянином був філософ і педагог Григорій 
Савович Сковорода (1722–1794), який 
доклав багато зусиль для демократизації 
освіти і виховання, відстоював ідеї тру-
дового виховання, розумового і фізично-
го розвитку дітей незалежно від їхнього 
статку, заслуг батьків.

Користуючись свободою педагогічної 
творчості, спираючись на історичні до-
слідження, попередній досвід, іннова-
ційні технології, зважаючи на психоло-
гічні та індивідуальні потреби кожного 
учня, технологічне навчання покликане 
відіграти важливу роль в забезпеченні 
майбутньої соціальної захищеності, по-
питу на учнів із знанням основ загально-
технічних професій, в умовах ринкової 
економіки, конкуренції на ринку трудо-
вих ресурсів. Воно повинне допомогти 
їм в професійному самовизначенні, в 
адаптації після закінчення школи до на-
вчання в професійному учбовому закла-
ді або самостійній роботі в умовах бага-
тоукладної економіки [3].

Тенденції сучасних суспільних проце-
сів характеризуються з одного боку гло-
балізацією та інтеграцією економічної, 
політичної і культурної сфер загально-
людської діяльності, а з іншого – дифе-
ренціацією і спеціалізацією як окремих 
організаційних структур, так і приватної, 
індивідуальної діяльності людей.

Зростання нових наукових шкіл і 
напрямів, соціальної інфраструктури, 

духовних і матеріальних потреб, бурх-
ливий розвиток індустрії відпочинку і 
розваг формують у суспільстві соціаль-
не замовлення на навчання і підготовку 
майбутніх фахівців з безлічі різних на-
прямків.

Щільність інформаційних потоків 
зросла і продовжує зростати такими 
темпами, що універсалізація навчання 
підростаючого покоління неминуче ево-
люціонує в систему спеціалізованого, 
профільного навчання. Досить ще попу-
лярну в суспільстві тезу про необхідність 
формування гармонійної особистості 
сформувався ще в радянський період і 
базувався на прикладі соціальних фак-
торів, що роблять домінуючий вплив на 
фізичний, духовний та інтелектуальний 
розвиток дітей та молоді. Відштовху-
ючись від об’єктивного аналізу дослі-
джень зарубіжних і вітчизняних вчених 
у галузі педагогіки, психології та інших 
наук, що займаються проблемами вихо-
вання, навчання і соціалізації дітей та 
підлітків, є сенс говорити про наявність 
певних програм, що впливають на фор-
мування особистості на всіх її рівнях –  
біологічному, психологічному і соціаль-
ному [5].

Одні програми є вродженими і супро-
воджують людину протягом всього його 
життя, інші напрацьовуються на різних 
етапах його розвитку.

Кожен індивід є носієм комплексу на-
званих програм, кількісне та якісне по-
єднання яких не має аналогу і робить 
цю особистість унікальною. З іншого 
боку, наявність у різних людей подібних 
якостей – фізичних, психологічних або 
соціальних – дозволяє використовувати 
такий системний метод як типологіза-
цію, тобто об’єднання індивідів у групи 
із загальними критеріями.

Методологія системного підходу 
передбачає використання комплек-
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сного методу для вирішення завдань, 
пов’язаних з профільним навчанням. 
Першою умовою реалізації такого під-
ходу є використання як якісних, так і 
кількісних методів у вирішенні проблем 
профільного навчання. Аналіз підлітко-
вого віку вимагає вивчення психофізіо-
логічних змін, індивідуальних психіч-
них реакцій, залежності характеристик 
особистості (самооцінки і т.д.) від її 
структури (типу особистості), стилю ви-
ховання в сім’ї [4].

Важливе значення має дослідження 
особливостей соціалізації в період пе-
реходу від статусу дитини до юнацтва, 
засвоєння якісно нових соціальних на-
вичок і вибору області професійних ін-
тересів, а також специфічних форм ко-
мунікативної поведінки.

Представляється доцільним викорис-
тання в якості інструментарію наступ-
них методів: 

1) психодіагностики, як способу ви-
явлення і вимірювання індивідуально-
психологічних особливостей особистос-
ті школяра; 

2) селекція учнів і формування про-
фільних класів; 

3) впровадження методів програмова-
ного навчання.

Слід особливо відзначити в комплек-
сі застосовуваних методів використання 
можливостей програмованого навчання 
за допомогою комп’ютерної техніки і 
спеціально розроблених під профільні 
напрямки програмних продуктів. Це за-
безпечить кожному учневі можливість 
здійснення процесу навчання відповід-
но до особливостей його рівня підго-
товки, інтелекту, індивідуального тем-
пу [6, 7].

Специфічною особливістю програмо-
ваного навчання є виділення в його зміс-
ті навчальних алгоритмів, які служать 
предметом засвоєння для учнів, а також 

засобом навчання, що показує, які дії і в 
якому порядку повинні виконувати учні 
для ефективного засвоєння знань.

Висновки. Визначаючи мету сучас-
ного трудового навчання, його цінність 
варто зробити висновки. Зараз перед 
загальноосвітньою школою стоїть за-
вдання формування вільної, творчої, 
різносторонньої активної особистості. 
Особлива соціально-педагогічна цін-
ність трудового навчання полягає в тому, 
що завдяки своєму практичному, при-
кладному характеру воно надає набагато 
більші можливості, ніж інші навчальні 
предмети, для того, щоб учити школярів 
поєднувати теорію з практикою, цінува-
ти знання, і не лише технологічні, але і з 
основних наук, тобто навчати ефективно 
працювати, творити, об’єднуючи розу-
мову діяльність із фізичною. Вчителеві 
слід мати на увазі, що практичні мето-
ди, перш за все самостійна робота учнів, 
повинні переважати при вирішенні пе-
дагогічних завдань, пов’язаних не лише 
з формуванням знань і умінь школярів, 
а й з їхнім вихованням і розвитком. Так, 
розумовому розвитку учнів сприяти-
муть запитання, завдання проблемного 
характеру, а не лише такі, що мають без-
посереднє відношення до певної роботи 
учнів, наприклад, із конструювання чи 
розробки технологій виготовлення ви-
робу, а й більш глобальні питання. 

Формування економічних знань і 
умінь,економічної вихованості, культу-
ри відбувається успішно, якщо вчитель 
не захоплюється поясненням, наближає 
умови практичної роботи при навчанні 
до виробничих умов. 

Етичне виховання школярів у процесі 
трудового навчання – це не стільки сло-
ва вчителя про користь працьовитості 
й сумлінності, порядності, дисципліни 
праці, скільки формування цих та інших 
позитивних якостей працівника в прак-
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тичній трудовій діяльності, звичайно, 
при продуманому педагогічному керів-
ництві нею. Слід уникати, хоча, як пра-
вило, і потрібних, корисних пояснень, 
розповідей, повчальних бесід, яких у 
школі надмірно багато. Необхідно збе-
регти практичну спрямованість трудо-
вого навчання, що забезпечує виховання 
і розвиток учнів у дусі єдності слова і 
діла, теорії і практики, можливість для 

школярів спробувати свої сили, знайти 
себе в справі, змолоду виробити безцін-
ну потребу в праці.

Психологічне значення алгоритмі-
зації навчання полягає в тому, що вона 
сприяє явному розрізненню учнями 
змістовної і операційної сторін дослі-
джуваних знань і оволодіння загальним 
способом вирішення широкого класу 
задач.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ 
ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ФІЗИКИ 

У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ УЧИЛИЩАХ

Анотація: У статті розглянуто питання інтеграції знань технічних дисциплін та фізики у про-
фесійно-технічних училищах для подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос интеграции знаний технических дисциплин и 
физики в профессионально-технических училищах для дальнейшей учебы в высших учебных 
заведениях.

Summary: In the article the question of integration of knowledge of technical disciplines and 
physics is considered in vocational schools for further studies in higher educational establishments.

Постановка проблеми. У ринкових 
умовах доцільно готувати працівників 
за інтегрованими напрямами. Молоді 
фахівці з такою освітою здатні, в порів-
няно короткі строки, пройти перепідго-
товку або здобути більш глибоку освіту 
у вищих навчальних закладах (ВНЗ), та 
в подальшому успішно виконувати свої 
обов’язки в межах нових проблем кон-
кретної виробничої діяльності. Вища 
інженерна освіта реалізується в процесі 
викладання на достатньому рівні фун-
даментальних, загально-інженерних, 
гуманітарних та інших навчальних дис-
циплін, а також виробничої практики і 
стажування. У технічному ВНЗ студен-
ти на перших двох курсах вивчають такі 
фундаментальні дисципліни як фізика, 
математика, хімія; з загально-інженер-
них дисциплін – матеріалознавство, 
електротехніка, основи гідравліки та 
механіки, спеціальні технології та інші. 
Такі базові загальні навчальні предмети 
вивчаються у курсах професійно-тео-
ретичної та загально-професійної під-
готовки у професійно-технічних учи-
лищах. Це дає можливість вирішувати 
задачі вищої та середньої спеціальної 

освіти передбачати розробку концепту-
альних основ формування особистості 
професіонала на новій предметній осно-
ві, що містить інтеграцію навчальної, 
наукової та виробничої діяльності сту-
дента. Метою його діяльності стає не 
просто засвоєння деякої частини змісту 
соціального досвіду, зафіксованого у 
вигляді навчальної інформації, а фор-
мування здібностей до виконання про-
фесійної діяльності на основі цих знань. 
Дослідження Р. Гуревича [3, с. 126–128] 
показують, що випускники профтеху-
чилищ готові до переходу на профільне 
навчання, що зазначене у Концепції про-
фільного навчання в старшій школі [5]. 
Проте, в роботі сучасних навчальних за-
кладів існує ряд недоліків в організації 
професійної орієнтації учнів, до яких 
відносять:

– більшість вчителів-предметників в 
своїй повсякденній роботі не викорис-
товують міжпредметні зв’язки для здій-
снення професійної спрямованості, не 
приділяють належної уваги виявленню 
схильностей та здібностей учнів;

– в більшості загальних шкіл не скла-
дені розгорнуті психологічні характе-
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ристики розвитку схильностей і здібнос-
тей, що не дозволяють прослідкувати 
розвиток здібностей учнів у динаміці. 
А це значить, що професійна орієнта-
ція проводиться наосліп і вибір професії 
здійснюється непередбачено;

– в школах, училищах немає кваліфі-
ковано складених характеристик-анота-
цій з різних професій, це приводить до 
того, що підлітки потрапляють на робочі 
місця, які їм не підходять [7]. 

Як зазначила І. Козловська [4], для 
кожного напрямку освіти повинна бу-
дуватися власна лінія послідовності та 
глибини вивчення курсу. Однією з про-
блем є виділення тих напрямків фізичної 
освіти, які забезпечують формування за-
гальнотехнічних і фахових знань випус-
кників училища. 

Мета статті. Виявити потенціал інте-
грованого навчання з технічних дисци-
плін та фізика у професійно-технічних 
училищах для подальшого отримання 
вищої освіти.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Система вищої освіти зумовлена не лише 
значним зростанням обсягу наукового 
знання, а й завданням освіти, – розви-
тку і саморозвитку суттєвих, природних 
властивостей молодої людини в їхній єд-
ності і цілісності. Цю обставину і можна 
вважати головною детермінантою необ-
хідності інтеграційних процесів у сучас-
ному освітньому процесі. Інтеграція як 
дидактичний засіб чи система має при 
цьому втілитися у навчальні предмети, у 
формі їх об’єднання і представлення єди-
ним цілим. Реалізація ідеї створення ін-
тегрованих уроків, предметів виявляєть-
ся не дуже легкою. Проблема інтеграції 
у психолого-педагогічній теорії дослі-
джувалася науковцями в різні періоди і 
з різних позицій. Ідея інтегрованого під-
ходу до навчання, енциклопедичності та 
взаємозв’язку знань була започаткована 

у роботах основоположників педагогіки 
Й. Гербарта, А. Дістервега, Я. Комен-
ського, Дж. Локка, Г. Песталоцці, Ж.Ж. 
Руссо. З 90-х років ХХ ст. в Україні ак-
тивно розвивається дидактичний аспект 
теорії інтеграції у навчанні учнів учи-
лищ: на рівні інтеграційного процесу у 
загальній та професійно-технічній освіті 
розкривали: С. Гончаренко, Р. Гуревич,  
І. Зязюн, Б. Камінський, А. Касперський, 
І. Козловська, М. Корець, Н. Ничкало,  
О. Сергєєв, Б. Федоришин, та ін.; мето-
дологічні проблеми інтеграції вивчали: 
С. Гончаренко, Ю. Мальований, О. Сер-
гєєв; психологічні аспекти інтеграції:  
В. Семиченко, Т. Яценко; структуруван-
ня інтегрованих знань та цілісність зміс-
ту природничо-наукової освіти: Б. Буд-
ний, В. Ільченко, А. Степанюк.

Виклад основного матеріалу. На 
розвиток використання інтеграції знань 
з технічних дисциплін та фізика у про-
фесійно-технічних училищах для по-
дальшого навчання у ВНЗ вплинули 
новітні нормативні документи, зокре-
ма, національна програма «Освіта» 
(Україна ХХІ століття), Національна 
доктрина розвитку освіти в Україні в  
ХХІ столітті, Закон України «Про за-
гальну середню освіту». В освітньому 
процесі інтеграція проявляється у пе-
ретворенні всіх компонентів освітніх 
систем завдяки створенню освітніх 
комплексів інтегративного типу; роз-
робці інтегративних навчальних про-
грам, курсів, навчальних занять, тощо. 
В діяльності освітньої системи інтегра-
ція як засіб забезпечує цілісність кар-
тини світу, сприяє розвитку здібностей 
людини до системного мислення, при 
розв’язанні теоретичних і практичних 
завдань. Основна цілісність інтегрова-
них освітніх систем в тому, що вони за-
безпечують для учнів, значну свободу 
вибору подальшого освітнього марш-
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руту, напрямів і рівнів вищої освіти, а 
також ступенів професійної підготовки. 

Специфіка інженерної діяльності, 
об’єктом якої є людина з технікою, ви-
значає необхідність постійного її вдо-
сконалення. Це вимагає створення сис-
теми неперервної технічної освіти, що 
включає профорієнтацію, здобуття осві-
ти у професійно-технічному закладі, до-
університетську підготовку, ВНЗ.

Враховуючи власний педагогічний 
досвід, ми зробили висновок, що сучас-
ні професійно-технічні училища – це за-
клади, які здійснюють загальноосвітню, 
профільну підготовку учнів не тільки 
для подальшої трудової діяльності, а і 
до неперервної освіти на якісно новому 
науково-методичному рівні, використо-
вуючи зв’язок із вищими навчальними 
закладами для розвитку професійних 
творчих здібностей молоді. У професій-
но-технічному училищі навчається мо-
лодь, яка професійно самовизначилася. 
Розглядаючи етапи професійного само-
визначення за І. Коном [6], нас зацікавив 
четвертий етап, коли відбувся вибір про-
фесії, і вся система викладання, всі пред-
мети, а особливо технічні дисципліни та 
фізика, будуть спрямовані на удоскона-
лення майбутніх професійних умінь, на 
удосконалення своїх знань у ВНЗ. Науко-
ве спрямування підготовки спеціалістів 
повністю спирається на зміст провідно-
го предмета. Їхня професійна підготовка 
полягає у більш ґрунтовному вивченні 
свого профілюючого предмета, нерідко 
з деякими доповненнями професійного 
плану. Така підготовка досить широко 
розповсюджена і користується великим 
попитом. Фактично, це підготовка до 
навчання у вищому освітньому закладі 
певної орієнтації. Цьому сприяє органі-
зація навчання, яка включає інтеграційні 
зв’язки технічних дисциплін з фізикою. 
З огляду на це, головними принципами 

підготовки мають бути професійна спря-
мованість і принцип неперервності у на-
вчанні. 

Сьогодні інтеграція – це провідний 
принцип розвитку сучасних освітніх 
систем. Вона як принцип здійснення 
освітнього процесу ґрунтується на вза-
ємному доповненні різних форм і зна-
ння дійсності чим і створює умови для 
становлення багатомірної картини світу 
та пізнання себе в ньому. В цьому ро-
зумінні вона виступає засобом універ-
сальної освіти людини. Інтегроване на-
вчання дає свободу вибору теми, змісту, 
засобів, які використовуються в органі-
зації навчання як учнів профтехучилищ, 
так і студентів ВНЗ. Формування в учнів 
наукової картини з використанням набу-
тих технічних знань має здійснюватися 
на основі оволодіння ними фізичних за-
кономірностей, законів, теорій, ідей, го-
ловними з-поміж яких, на нашу думку, 
є: взаємозв’язок технічних дисциплін та 
фізики для розвитку учня, як особистос-
ті і використання набутих знань як для 
подальшого навчання у ВНЗ, так і для 
розвитку техніки та промисловості; ці-
лісність та взаємодоповненість знань в 
єдину систему. 

Формування інтегрованої систе-
ми знань із структурою, що відповідає 
структурі теорії, передбачає оволодіння 
учнями методологією, тобто знаннями 
про знання, емпіричними й теоретич-
ними методами наукового пізнання. 
Методологічні знання є орієнтиром у 
пошуку шляхів здобуття нових знань, 
способів діяльності, вони відкривають 
можливості самостійно здобувати й пе-
реробляти інформацію, одержану з різ-
них джерел, застосовувати її для інди-
відуального розвитку і саморозвитку, 
для подальшого навчання у вищих на-
вчальних закладах. Саме тому завдання 
професійно-технічних училищ – забез-
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печити засвоєння учнями інтегрованих 
знань технічних дисциплін та фізики  
[1, с. 10-11]. 

І для вчителя інтегроване навчання 
допомагає по-новому бачити свій пред-
мет, більш чітко усвідомлювати його 
співвідношення з іншими науками; до-
помагає поєднувати можливості різних 
навчальних дисциплін у створенні ціліс-
них уявлень учнів про світ, суспільство, 
науку, мистецтво, літературу. Ще В. Вер-
надський зазначав, що «... ріст наукових 
знань ХХ століття швидко стирає межі 
між окремими науками. Вони дедалі 
більше спеціалізуються не за науками, 
а за проблемами. Це дає змогу, з одного 
боку, надзвичайно глибоко вивчати яви-
ще, а з другого – охоплювати його з усіх 
точок зору» [2, с. 36-40]. 

Інтегрованим уроком може бути 
будь-який урок зі своєю структурою, 
на якому будуть розкриті проблеми, 
найбільш важливі для двох або декіль-
кох предметів, але якщо для його про-
ведення залучаються знання, уміння й 
результати аналізу досліджуваного ма-
теріалу методами інших наук, інших 
навчальних предметів. В інтегрованому 
уроці з декількох предметів один є про-
відним. Найчастіше, інтегровані уроки 
є спареними й проводяться вчителями 
спільно. Можлива різноманітна інте-
грація навчальних предметів [9, с. 18].  
Але ми вважаємо, що інтегрований 
урок з інтеграцією знань технічних 
дисциплін та фізики може проводити і 
один викладач, який володіє ще і інже-
нерними знаннями.

Структура інтегрованих уроків від-
різняється від звичайних уроків: гранич-
ною чіткістю, компактністю, стислістю 
навчального матеріалу; логічною вза-
ємозумовленістю, взаємозобов’язаністю 
матеріалу інтегрувальних предметів на 
кожному етапі уроку; великою інфор-

мативною ємністю навчального матері-
алу, використовуваного на уроці. Поміж 
особливостей у структурі інтегрованих 
уроків, існують і переваги інтеграції 
на уроці: явища, процеси, закони, світ 
в цілому, що оточує учнів, пізнається 
ними в різноманітті і єдності, а най-
частіше предмети загальноосвітнього 
циклу, спрямовані на вивчення окремих 
явищ цієї єдності, не дають подання про 
ціле явище, дроблячи його на розрізнені 
фрагменти; інтегровані уроки розвива-
ють потенціал самих учнів, спонукають 
до активного пізнання навколишньої 
дійсності, до осмислення й знаходження 
причинно-наслідкових зв’язків, до роз-
витку логіки, мислення, комунікативних 
здатностей. Більшою мірою, ніж звичай-
ні, вони сприяють розвитку мови, фор-
муванню вміння порівнювати, узагаль-
нювати, робити висновки, формують 
інтегровані знання з кількох використо-
вуваних дисциплін; форма проведення 
інтегрованих уроків нестандартна, захо-
плююча; використання різних видів ро-
боти підтримує увагу учнів на високому 
рівні, що дозволяє говорити про розви-
ваючу ефективність таких уроків; вони 
знімають втомлюваність, перенапругу 
учнів за рахунок перемикань на різнома-
нітні види діяльності, різко підвищують 
пізнавальний інтерес, служать розвитку 
уяви, уваги, мислення, мови й пам’яті 
учнів; інтеграція дає можливість для са-
мореалізації, самовираження, творчості 
вчителя, сприяє розкриттю здатностей 
його учнів; інтеграція є джерелом знахо-
дження нових фактів, які підтверджують 
або поглиблюють певні висновки, спо-
стереження учнів у різних предметах; 
інтегровані уроки дають учневі досить 
широке і яскраве уявлення та інтегро-
вані знання про світ [8, c. 29-30]; інте-
гровані уроки дають можливість май-
бутньому студенту ВНЗ застосовувати 
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набуті знання для подальшого вивчення 
як загальноінженерних дисциплін так і 
фундаментальних.

Таким чином, інтеграція навчальних 
предметів у певному напрямку виступає 
як ланка безперервної освіти, що забезпе-
чує перехід від загальноосвітньої до про-
фільної підготовки, створює передумови 
для опанування майбутньою професією 
та свідомого вибору спеціальності у ВНЗ, 
стимулює розвиток особистості, посту-
пове професійне становлення. 

Перспективи подальших пошуків 
у напрямі дослідження. Компетентніс-
ний підхід в системі неперервної освіти 
з використанням інтеграції знань техніч-
них дисциплін та фізика у професійно-
технічних училищах – це навчання, яке 
цілісно забезпечує пізнавальну спрямо-
ваність особистості учня, створюючи 
умови для самореалізації особистісного 
потенціалу та саморозвитку. Ідея інте-
грованого навчання передбачає досяг-
нення мети якісної освіти, тобто освіти 
конкурентоздатної, спроможної забезпе-

чити кожній людині самостійно досягти 
тієї чи іншої мети, творчо самоутвер-
джуватися у різних соціальних сферах.

Висновок: Результатами викорис-
тання інтегрованих уроків з технічних 
дисциплін та фізики у професійно-тех-
нічних училищах мають можливість: 
сприяти розвитку наукового стилю мис-
лення учнів; давати можливість широ-
кого застосування учнями природничо-
наукового методу пізнання; формувати 
комплексний підхід до навчальних пред-
метів, єдиний з погляду природничих 
наук погляд на ту чи іншу проблему, що 
відображає об’єктивні зв’язки в навко-
лишньому світі, формує в учнів систему 
інтегрованих знань; підвищувати якість 
знань учнів; підвищувати й розвивати 
інтерес учнів до предметів природничо-
наукових дисциплін; учень після закін-
чення училища буде мати певну уяву на 
якій спеціальності навчатися у ВНЗ; на-
вчаючись у ВНЗ майбутній студент має 
чітку уяву, про інтеграційні зв’язки між 
дисциплінами.
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ (ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ 
ПІДХІД У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ)

Анотація: У статті охарактеризовано специфіку математичних методів пізнання, сутність 
математичного моделювання, зв’язок математики з дійсністю. Розкрито шляхи використання 
диференційованого підходу у навчанні математики.

Анотация: В статье охарактеризованы специфику математических методов познания, 
сущность математического моделирования, связь математики с действительностью. Рас-
крыты пути использования дифференцированного подхода в обучении математике.

Summary: This article describes the specific knowledge of mathematical methods, the nature 
of mathematical modeling, the relationship of mathematics with reality. Reveals ways to use a differ-
entiated approach to teaching mathematics.

У Національній доктрині розвитку 
освіти наголошено: «Мета державної 
політики щодо розвитку освіти полягає 
у створенні умов для розвитку особис-
тості і творчої самореалізації кожного 
громадянина України, виховання поко-
ління людей, здатних ефективно працю-
вати і навчатися протягом життя».

Творча діяльність людини в усіх галу-
зях життя можлива за наявності міцних 
знань основ наук, узагальнених умінь та 
навичок і розвитку її духовних сил (пев-
них позитивних якостей розуму і харак-
теру, почуттів, переконань).

Перед кожним новим поколінням 
життя становить усе складніші завдання 
і для їх розв’язання потрібний все ви-
щий рівень освіченості особи.

Становлення наукового світогляду 
учнів неможливе без ознайомлення зі 
специфікою математичних методів піз-
нання. Формування уявлень про матема-
тичне моделювання, розуміння зв’язку 
математики з дійсністю.

Мета статті – розкриття сутності ди-
ференційованого підходу у навчанні ма-
тематики.

Диференціація навчання (диференційо-
ваний підхід у навчанні математики) – це:

– створення різноманітних умов на-
вчання для різних шкіл, класів, і груп з 
метою облік особливостей їхнього кон-
тингенту;

– комплекс методичних, психолого-
педагогічних і організаційно-управлін-
ських заходів, що забезпечу ють навчання 
в гомогенних групах (об’єднання учнів з 
близьким рівнем навчальних досягнень).

Принцип диференціації навчання – по-
ложення, відповідно до якого педагогіч-
ний процес б’ється як диференційний. 
Одним з основних видів диференціації є 
індивідуальне навчання.

Технологія диференційованого на-
вчання являє собою сукупність органі-
заційних рішень, засобів і методів дифе-
ренційованого навчання, що охоплюють 
певну частину навчального процесу.

У вітчизняній педагогіці розрізняють 
кілька взаємопов’язаних рівнів диферен-
ціації повної середньої освіти:

– за структурою системи освіти (за-
гальноосвітні школи, вищі навчальні за-
клади І, ІІ рівнів акредитації тощо);
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– за змістом навчання (масове, погли-
блене, профільне різних спрямувань);

– за характером організації навчаль-
ного процесу (зовнішня – профільна, 
внутрішня – рівнева ).

Організація зовнішньої диференціа-
ції передбачає творення класів високого 
інтелектуального розвитку ,вікової нор-
ми, підвищеної педагогічної уваги,що, 
у свою чергу , зумовлює диференціацію 
навчальних програм, навчально-мето-
дичного забезпечення, підготовку вчи-
телів для роботи в нових умовах. Зо-
внішня диференціація впроваджується 
закладах, що мають статус експеримен-
тального майданчика, ліцеях, гімназіях 
тощо.

В умовах одночасного навчання в 
класі учнів з рідним рівнем навчальних 
можливостей постає проблема опти-
мальної організації їх пізнавальної ді-
яльності. Вирішенню цієї проблеми 
сприяє здійснення внутрішньо клас-
ного диференційованого навчання, 
обов’язковою умовою якого є створення 
динамічних навчальних груп.

Ураховуючи рівень пізнавальних мож-
ливостей дітей, застосовують різні при-
йоми організації навчальної діяльності: 
за ступенем складності, за обсягом.

Диференціація за ступенем склад-
ності передбачає застосування таких 
завдань: які потребують різної ґрунтов-
ності узагальнення та висновків, які роз-
раховані на різний рівень роботи, репро-
дуктивного і творчого характеру.

Диференціація за ступенем само-
стійності передбачає застосування за-
вдань однакової складності , але з різною 
мірою допомоги кожній групі школярів. 
Для виконання завдання найсильнішій 
групі ставиться лише мета, а способи її 
досягнення діти відшукують самостій-
но; учням другої групи пропонується не-
значна допомога – конкретизація завдан-

ня. Вказівка на прийоми розв’язування, 
зразок, навідні питання, схема, малюнок 
тощо. Для розв’язання завдання дітям 
третьої групи надасться найбільш повна 
інформація. Залежно від сформованості 
у дітей навичок розв’язання пізнаваль-
них завдань, інформація дозується від 
найбільш до найменш повної.

Диференціація за обсягом передба-
чає завдання однакового змісту , але ди-
ференціюється або обсяг , або час його 
виконання.

Технологія диференційованого на-
вчання гуманізує навчальний процес, 
створює сприятливі умови для забез-
печення повноцінного розвитку кожної 
дитини.

Актуальним і важливим в умовах пе-
реходу початкової школи на новий зміст 
і структуру навчання є досвід заслуже-
ного вчителя України з Кіровоградщини 
Логачевської Світлани Панасівни саме з 
питань індивідуалізації та диференціації 
навчально-визовного процесу. Диферен-
ційовані завдання, які зробила Логачев-
ська С.П., поділяються на дві групи:

– диференціація за ступенем склад-
ності;

– диференціація за ступенем само-
стійності.

У зв’язку з впровадженням нових 
критеріїв оцінювання навчальних досяг-
нень учнів в основу системи навчання 
був покладений рівне вий підхід і тех-
нологія рівневої диференціації як су-
купність форм і методів навчання , що 
враховують індивідуальні особливості 
учня, його потреби та інтереси. Рівне-
ва диференціація навчання є запорукою 
розвитку дітей з різними здібностями й 
інтересами.

Рівнева диференціація навчання пе-
редбачає групову діяльність учнів у на-
вчальному процесі. Така діяльність дає 
змогу індивідуалізувати процес навчан-
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ня, створити умови для спілкування. 
Взаємний контакт школярів у процесі 
виконання завдань сприяє встановлен-
ню колективних стосунків, формуванню 
почуття обов’язку та відповідальності за 
спільну працю. Під час роботи в групі 
учні мають можливість відразу з’ясувати 
незрозумілі для себе питання, своєчасно 
виправляти помилки, допущені в про-
цесі розв’язування вправ, вчитися ви-
слуховувати думку свого товариша, від-
стоювати та обґрунтувати правильність 
власних суджень, приймати рішення.

В умовах класно-урочистої системи на-
вчання математики рівнева диференціація 
постає ефективним засобом формування в 
учнів самооцінки та самоконтролю.

До основних принципів рівневої ди-
ференціації віднесемо такі:

– виділення і відкритого пред’явлення 
учням результатів навчальних досягнен-
ня (за рівнями);

– «ножниць» між рівнями вимог і на-
вчання: рівень вимог має бути вищим за 
рівень навчальних досягнень;

– формування опори: в усіх учнів 
класу незалежно від їхніх здібностей і 
навчальних можливостей повинні бути 
сформовані опорні знання та вміння;

– послідовності у просуванні за рів-
нями навчання;

– індивідуалізації, якій дає змогу вра-
хувати індивідуальний темп просування 
в навчанні;

– відповідності між змістом, контр-
олем та оцінкою;

– добровільності у виборі рівня на-
вчання: кожен учень добровільно вибирає 
рівень засвоєння навчального матеріалу.

Застосування рівневої диференціації 
дає змогу кожному учню працювати на 
будь-якому рівні навчальних досягнень і 
здобути відповідні результати.

Учень має не тільки обов’язки (зокре-
ма , засвоїти матеріал на відповідному 

рівні), а й право, найважливішим із яких 
є право вибору – отримати відповідно 
до своїх здібностей і нахилів підвищену 
підготовку з предмета чи обмежитись 
середнім або достатній рівнями засвоєн-
ня матеріалу.

Отже, вчитель організовує навчання 
на всіх чотирьох рівнях навчання досяг-
нень (початковий, середній, достатній та 
високий ), а учень сам вибирає рівень за-
своєння навчального матеріалу.

Серед позитивних результатів рівне-
вої диференціації слід назвати такі:

• зменшення навантаження на дітей, 
які інколи не тільки з соціальних отри-
мання , а й з фізіологічних причин не мо-
жуть опанувати високий рівень навчаль-
них досягнень;

• отримання кожним учнем потріб-
ного саме йому змісту навчання мате-
матики;

• зникнення страху учня перед оціню-
ванням.

Рівнева диференціація навчання пе-
редбачає:

– збільшення кількості вправ, які по-
трібно виконати, та забезпечення розли-
вального характеру навчання4

– відмову від авторитарного навчання;
– свободу вибору кожним учнем рів-

ня навчальних досягнень;
– використання різних форм роботи.
Для успішного проведення диферен-

ційованого навчання вчителю необхідно:
• вивчити індивідуальні особливості 

та навчальні можливості учнів;
• визначити критерії об’єднання учнів 

у групи;
• використовувати й удосконалювати 

здібності і навички учнів у груповій та 
індивідуальній роботі;

• систематично й об’єктивно аналізу-
вати роботу учнів;

•  планувати діяльність учнів з фор-
мування в них навичок самостійної ді-
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яльності і вміння керувати власним на-
вчальним процесом;

• відмовлятися від малоефективних 
прийомів організації навчання, змінюю-
чи їх раціональнішими за даних умов;

• здійснити постійний зворотний 
зв'язок на уроці;

• вміло використовувати засоби заохо-
чення тощо.

Ефективною умовою реалізації рів-
невої диференціації є об’єднання дітей 
у групи з урахуванням їх самооцінки. 
У кожній групі слід пропонувати учням 
добірку завдань на вибір. Тоді кожний 
учень має просуватися від зони най-
ближчого розвитку до зони актуально-
го розвитку. Така організація роботи 
можлива, якщо вчитель знає мотивацію 
навчання кожного учня, а також рівень 
засвоєння кожним попереднього мате-
ріалу. Оскільки в диференційованих за-
вданнях прискорюється період від дій 
у співпраці з учителем до частково або 
повністю самостійної роботи, то слід ці-
леспрямовано формувати в учнів уміння 
і навички працювати самостійно.

Групова робота базується на соці-
ально-типових, спільних властивостях 
(особливостях, якостях, характеристи-
ках) притаманних групі учнів як части-
ні класу, і характеризується можливістю 
виконання спільних або індивідуальних 
рівневих завдань. Диференціація може 
здійснюватися за обсягом або змістом 
матеріалу, мірою допомоги вчителя та ін-
шими ознаками. Групи учнів не постійні, 
їх кількісний і якісний склад може змі-
нюватися залежно від рівня досягнень 
учнів, змісту теми тощо. Об’єднуючи 
учнів у групи, вчитель одержує мож-
ливість організувати навчання різне за 
змістом, рівнем складності, обсягом за-
вдань, тобто враховує індивідуальні за-
пити школярів за певних умов.

У процесі використання диференці-

йованих завдань необхідно здійснити 
поступовий перехід від колективних 
форм роботи учнів до частково само-
стійних і повністю самостійних у меж-
ах уроку або системи уроків. Такий під-
хід дає можливість учням брати участь 
у виконанні завдань, складність яких 
зростає.

Узагальнення власних напрацювань і 
досвіду інших дає змогу виділити сукуп-
ність педагогічних вимог до роботи вчи-
телю, за яких навчання на різних рівнях 
стає ефективним. Учителю потрібно:

• враховувати загальну готовність 
учнів до наступної діяльності;

• передбачати труднощі, які можуть 
виникнути в учнів під час засвоєння ма-
теріалу;

• використовувати диференційовані 
завдання індивідуального та групового 
характеру в системі уроків.

Зокрема, для закріплення умінь 
розв’язувати задачі пропоную такі за-
вдання:

– скласти задачу за даним запитан-
ням;

– скласти задачу, в якій треба викона-
ти дії;

– до умови і запитання дібрати числа 
і розв’язати задачу;

– придумати два запитання до даної 
умови задачі;

– скласти задачу за даним виразом та 
інші.

Для закріплення обчислювальних на-
вичок:

– розставити дужки, там де потрібно;
– перевірити результати обчислень;
– відшукати помилки в обчисленнях;
– визначити, у якому прикладі сума 

чисел більша (різниця – менша);
– обчислити приклади, дібравши про-

пущені числа;
– відновити «загублені» числа в при-

кладі на основі відомих чисел та інші.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Анотація: У статті розглянуто основні аспекти організації якісної професійної підготов-
ки майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Автор вважає, що основні вимоги щодо 
професійної підготовки сучасних фахівців економічних спеціальностей полягають у тому, 
що випускники вищих навчальних закладів зобов’язані знати те, що складає основу їх про-
фесійної практики. Це – теоретичні основи, основи професійних знань та їх поєднання. 
Вони зобов’язані мати спеціальну підготовку, що дозволяє виконувати основні завдання, 
зумовлені професійною практикою; повинні уміти робити узагальнення і висновки, що да-
ють можливість поєднувати теорію з практикою, знати, які теоретичні положення можна 
застосовувати до розв’язання конкретних завдань чи проблем. Реалізація визначених ви-
мог – це основа організації якісної професійної підготовки майбутніх фахівців економічних 
спеціальностей у навчальному процесі вищого навчального закладу.

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты организации качественной про-
фессиональной подготовки будущих специалистов экономических специальностей. Ав-
тор считает, что основные требования относительно профессиональной подготовки со-
временных специалистов экономических специальностей состоят в том, что выпускники 
высших учебных заведений обязаны знать то, что составляет основу их профессиональ-
ной практики. Это – теоретические основы, основы профессиональных и практических 
знаний, их объединение. Они обязаны иметь специальную подготовку, которая позво-
ляет выполнять основные задачи, обусловленные профессиональной практикой; долж-
ны уметь делать обобщение и выводы, которые дают возможность объединять теорию с 
практикой, знать, какие теоретические положения можно применять в процессе решения 
конкретных задач или проблем. Реализация данных требований – это основа организации 
качественной профессиональной подготовки будущих специалистов экономических спе-
циальностей в учебном процессе высшее учебного заведения.

Summary: The article describes the main aspects of the organization of quality training of 
future specialists of economic specialties. The author believes that the basic requirements for 
the training of specialists of modern economic specialties lie in the fact that university graduates 
need to know what is the basis of their professional practice. It’s the theoretical foundations, 
the foundations of professional and practical knowledge and their union. They are required to 
have special training, which allows you to perform basic tasks, due to professional practice; 
should be able to make generalizations and conclusions, which provide the ability to combine 
theory with practice, to know what theoretical principles can be applied in the process of solving 
specific problems or issues. Implementation of these requirements is the basis of establishing 
a quality training of future specialists economic disciplines in the educational process of higher 
educational institutions.
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Постановка проблеми. Прагнення 
України до інтеграції в європейський 
освітній простір, в центрі уваги яко-
го перебуває концепція якості систе-
ми вищої освіти, зумовлює необхід-
ність розв’язання комплексу завдань, 
пов’язаних з реформуванням національ-
ної вищої економічної школи та ство-
ренням якісної системи освіти України, 
яка б відповідала світовим стандартам. 
Підготовка нової генерації високоосві-
чених, здатних здобувати і продукувати 
знання, кадрів потребує здійснення кар-
динальних змін у вищій школі.

В перехідний між сторіччями період 
освіта як відкрита, динамічна система 
має забезпечувати здатність до аналізу 
змін, передбачення майбутнього, гнуч-
кості реакції, підвищення конкурентоз-
датності на біржі праці. Високі техноло-
гії виробництва вимагають відповідного 
рівня освіченості, зміни підходів до ме-
тодології викладання і контролю якос-
ті навчального процесу для організації 
якісної професійної підготовки май-
бутніх фахівців економічних спеціаль-
ностей, оскільки упродовж п’яти років 
змінюється близько п’яти відсотків на-
уково-теоретичних знань і майже двад-
цять відсотків вузькоспеціалізованих.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Серед дослідників, що активно 
займаються вирішенням проблеми під-
вищення якості освіти, можна виділи-
ти І. Данилову [1], Н. Селезньову [2],  
Т. А. Снигиреву [3]. Різни аспекти про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців 
розглядали Л. Різник [4], Н. Г. Сидорчук 
[5], Н. Г. Кошелева [6; 7]. Проте і сьогод-
ні, незважаючи на значну увагу науков-
ців до проблем ринку освітніх послуг, 
питання оцінки і розробки системи ор-
ганізації якісної професійної підготовки 
майбутніх фахівців економічних спеці-
альностей є остаточно невирішеними і 

вимагають пошуку та застосування но-
вих методів та підходів.

Метою статті є аналіз основних ас-
пектів організації якісної професійної 
підготовки майбутніх фахівців еконо-
мічних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Науковці різних країн роз-
різняють поняття «якості вищої освіти» 
у широкому та вузькому смислах. Так,  
І. Данилова визначає якість освіти у 
широкому смислі як характеристику 
системи освіти, яка відображує ступінь 
реальних освітніх результатів, які до-
сягаються, та умов забезпечення освіт-
нього процесу нормативним вимогам, 
соціальним й особистісним очікуванням 
[1, с. 32]. Н. Селезньова, у свою чергу, 
розкриває поняття «якість вищої освіти» 
у широкому смислі як збалансовану від-
повідність вищої освіти (як результату, 
як процесу, як освітньої системи) бага-
томанітним потребам, цілям, вимогам, 
нормам (стандартам), умовам. У вузько-
му смислі якість вищої освіти визнача-
ється нею як «якість підготовки фахівців 
з вищою освітою» [2, с. 76].

Як результат звуження поняття 
«якість вищої освіти» виникає понят-
тя «якість професійної підготовки», яке 
можна розглядати на різних рівнях: пер-
ший рівень – планування навчання, коли 
певні уявлення про заплановану якість 
підготовки закладаються в освітні про-
грами з кожного предмета; другий – етап 
реалізації освітніх програм у навчально-
му процесі; третій – оцінка якості ре-
зультатів здійсненого навчального про-
цесу [3].

Професійна підготовка сучасних фа-
хівців, як складне педагогічно-соціальне 
явище, потребує постійного удоскона-
лення з метою забезпечення її якості. 
Особливо важливими є методологічні 
розробки дослідників. Так, Л. Різник [4] 
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виділяє наступні методологічні переду-
мови вдосконалення професійної підго-
товки:

1. Студент є суб’єктом професійного 
самовизначення; він наділений правом 
вибору, самосвідомістю й неповторною 
індивідуальністю;

2. Студент є активним суб’єктом ді-
яльності, який засвоює суспільний до-
свід, реалізує свою власну сутність че-
рез виконання тієї чи іншої соціальної 
ролі, уміє формулювати цілі;

3. Обов’язковою умовою усвідомле-
ного ставлення студентів до суспільно 
значущих цінностей праці є формування 
уявлень про її зміст через спеціально ор-
ганізовані види діяльності на основі між-
особистісної комунікації в системі «сту-
дент – викладач – студентська група»;

4. Важливою умовою вдосконалення 
процесу професійної підготовки студен-
тів є спеціально організоване, науково 
обґрунтоване педагогічне керування на-
вчальною діяльністю, що передбачає по-
етапну реалізацію її відповідних цілей, 
функцій і структури;

5. Механізмом, що забезпечує форму-
вання й реалізацію професійних умінь 
у студентів, є спеціально організована 
їхня навчально-пізнавальна діяльність із 
використанням методичних систем, які 
становлять основу інтенсивної техноло-
гії навчання. її особливістю є збільшен-
ня частки самостійної роботи студентів, 
ускладнення її завдань із використанням 
навчального проектування [4, с. 311–312].

Підкреслимо, основні вимоги щодо 
професійної підготовки сучасних фахів-
ців полягають у тому, що випускники 
вищих навчальних закладів зобов’язані 
знати те, що складає основу їх професій-
ної практики. Це – теоретичні основи, 
основи професійних знань та їх поєд-
нання. Вони зобов’язані мати спеціаль-
ну підготовку, що дозволяє виконувати 

основні завдання, зумовлені професій-
ною практикою; повинні уміти робити 
узагальнення і висновки, що дають мож-
ливість поєднувати теорію з практикою, 
знати, які теоретичні положення можна 
застосовувати до розв’язання конкрет-
них завдань чи проблем. 

Аналіз різних авторських думок на 
зазначену проблему визначає потребу 
пошуку нових підходів і теоретично-
го обґрунтування системи професійної 
підготовки студентів-економістів. За 
дослідженням Н. Сидорчук [5], систе-
му професійної підготовки можна пред-
ставити у вигляді теоретичної багато-
рівневої конструкції, що складається з 
елементів, які взаємодіють між собою 
та із зовнішнім середовищем. Викла-
дене вище дає можливість представити 
загальну характеристику такої системи 
на основі виділення оболонок (підсис-
тем) чотирьох рівнів: зовнішньої, або  
соціальної; загальної, або горизонталь-
ної; внутрішньої, або структурно-зміс-
тової; локальної, або прикладної.

1. Зовнішня (соціальна) відображає 
характер соціального середовища, со-
ціальних умов, які ґрунтуються на ба-
гатовимірності та багатоваріантності 
історичного розвитку, його альтернатив-
ності, з одного боку, і безповоротності 
еволюційного руху – з іншого. Саме вона 
визначає наповнення горизонтальної і 
локальної складових цілісної системи.

2. Загальна (горизонтальна) визначає 
цілісність реалізації професійної підго-
товки у межах одного навчального за-
кладу на основі спеціально підібраної, 
чітко окресленої, певним чином згрупо-
ваної системи елементів, які пов’язані 
між собою механізмом обміну сигнала-
ми (вхідними і вихідними).

3. Внутрішня (структурно-змістова) –  
дає цілісне структурно-теоретичне уяв-
лення про підсистеми горизонтальної 
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оболонки (вивчення предметів економіч-
ного циклу), науково-дослідна робота, 
виробнича практика, самоосвіта тощо.

4. Локальна (прикладна) є найбільш 
простою системою стосовно попередніх 
оболонок, має практичний характер, ві-
дображає найчастіше конкретні автор-
ські системи з їх індивідуальними осо-
бливостями.

Н. Сидорчук вважає, що реалізація за-
вдань впровадження системи професійної 
підготовки студентів університетів, по-
ставлених на соціальному рівні (зовнішня 
оболонка), вимагає внесення змін у струк-
турні елементи оболонок нижніх рівнів 
серед яких особливе місце займає загаль-
на (горизонтальна) складова [5, с. 46–48].

Практична реалізація теоретичних ідей 
вимагає запровадження в навчальний про-
цес економічного ВНЗ системи підготовки 
майбутніх економістів на основі процес-
ного підходу, яка надається за досліджен-
ням Н. Кошелевої [6; 7]. Авторка вважає 
доцільною наступну поетапну організа-
цію навчання майбутніх економістів.

Перший етап: формування складових 
психологічної готовності студентів до 
проектування фахової діяльності: мо-
тивів самопідготовки до цього проце-
су, інтересу до його теорії й технології; 
створення ситуацій емоційного пережи-
вання студентами фахових цінностей у 
процесі проектування майбутньої діяль-
ності; формування адекватної самооцін-
ки власного рівня відповідної готовності 
тощо. Для цього використовується сис-
тема проектних завдань для самостійної 
та індивідуальної роботи при вивченні 
дисциплін гуманітарного й загальноеко-
номічного циклів. Ефективними засоба-
ми формування психологічної готовнос-
ті є професійно орієнтовані твори й есе 
(творчі міні-проекти щодо розробки ці-
лей власного навчання, визначення сус-
пільної ролі фахівців економічної сфери, 

усвідомлення проектного характеру еко-
номічної діяльності, необхідності проек-
тування свого особистісного й фахового 
саморозвитку, побудови професійної 
«Я»-концепції), проектування профе-
сіограм, моделей фахової діяльності 
економістів, програм самооцінювання 
фахового рівня, розробка й зіставлення 
особистісно-професійних автопортретів 
і взаємохарактеристик. Запропоновані 
засоби сприяють ознайомленню майбут-
ніх економістів із загальним змістом та 
суспільною значущістю фахової еконо-
мічної діяльності.

Другий етап: формування практичних 
умінь майбутніх економістів здійсню-
вати фахову діяльність, зокрема їх під-
готовка до виконання завдань виробни-
чої практики в економічних підрозділах 
підприємств та організацій, що також 
досягається засобами проектування. На 
матеріалі економічних дисциплін роз-
робляється цикл дискусій, ділових ігор, 
ситуаційних практикумів, комплекс про-
ектних і проблемних завдань, близьких 
за змістом до майбутньої практики та фа-
хової діяльності. Проектування реальних 
професійних завдань сприяє самостійно-
му перетворенню й систематизації фахо-
вих знань і формуванню проектувальних 
економічних умінь. За результатами са-
моаналізу їх виконання студенти надалі 
розробляють власну програму підготовки 
до практики. На цьому етапі у студентів 
завдяки самостійному здійсненню фахо-
вих дій, типових для первинних посад 
економістів, формується інтерес «діяча», 
оскільки ними вживаються активні зу-
силля для виконання цих дій, що допо-
магають переживати позитивні емоції від 
досягнутого, викликані самим процесом 
діяльності. Останнє забезпечується за-
вдяки використанню методів і засобів 
активного навчання, зокрема проектної 
технології, яка дозволяє кожному сту-
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денту здійснювати індивідуальний вибір 
завдань, розробляти оригінальні шляхи 
їх розв’язання, реалізовувати свій по-
тенціал як майбутніх фахівців, виявляти 
власну креативність, усвідомлювати свої 
досягнення у фаховій сфері. 

Третій етап: формування досвіду про-
фесійного самовдосконалення шляхом 
проектування загального й фахового 
розвитку, зокрема формування вмінь 
студентів планувати й здійснювати про-
фесійну самоосвіту й самовиховання. 
Організація навчально-виховної роботи 
студентів на даному етапі базується на 
вивченні гуманітарних і загальноеко-
номічних дисциплін з використанням 
проектної технології навчання і спрямо-
вана на усвідомлення студентами само-
цінності процесу самовдосконалення, 
формування потреби в досягненні соці-
ально значущих взірців у фаховій сфе-
рі, забезпечення діалектичної взаємодії 
загального й специфічного в процесі 
саморозвитку. Зазначені цілі можливо 
реалізувати завдяки створенню таких 
педагогічних умов, як забезпечення 
формування у студентів мотивів фахо-
вого саморозвитку, умінь його проекту-
вання, усвідомлення ролі й цінностей 
особистісного й фахового саморозвит-
ку в їх єдності, для чого розробляється 
система творчих професійно орієнтова-
них проектних завдань. На цьому етапі 
підвищується увага до майбутньої про-
фесії, збільшується інтенсивність во-
льових зусиль та позитивних емоційних 
переживань у фаховій сфері, оскільки 
зміст проектних завдань на цьому ета-
пі пов’язаний з особистісно значущими 
проблемами: підвищенням рівня власної 
фахової компетентності й затребуванос-
ті; наближенням образу «Я»-професійне 
до особистого еталону; розробкою стра-
тегій власного кар’єрного зростання; 
створенням і веденням власної справи; 

підвищенням на посаді й опануванням 
ролі керівника. 

На наш погляд, запропонована система 
професійної підготовки майбутніх еконо-
містів є відповідною сучасним науковим 
поглядам щодо організації якісної підго-
товки майбутніх фахівців, але з урахуван-
ням наступних вимог, що передбачають: 

а) оптимізацію методів навчання, ін-
форматизацію навчального процесу і ак-
тивне використання технологій відкри-
тої освіти; 

б) розробку інтегрованих і міждисци-
плінарних курсів і програм, поєднання 
їх з високими технологіями; формуван-
ня умов для неперервного професійного 
зростання кадрів, забезпечення наступ-
ності різних рівнів професійної освіти і 
створення ефективної системи додатко-
вої професійної освіти;

в) забезпечення участі роботодавців та 
інших соціальних партнерів ВНЗ у вирі-
шенні проблем професійної освіти (в т.ч. 
в розробці освітніх стандартів, що узго-
джуються з сучасними кваліфікаційними 
вимогами (професійними стандартами). 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Таким чином, результа-
ти аналізу сучасних наукових досліджень 
переконливо свідчать, що для системи 
вищої освіти пріоритетом стає підготов-
ка фахівця, що базується на формуванні у 
нього світоглядних позицій, переконань, 
творчих здібностей, професійної гнучкос-
ті. А орієнтація сучасної вищої освіти на 
формування професійно-творчої особис-
тості, фахівця інноваційного типу, який 
здатний реалізувати освітні стандарти, 
впроваджувати нові освітні технології, 
вимагає ефективної організації якісної 
професійної підготовки в умовах вищих 
навчальних закладів, оновлення змісту 
фахової підготовки студентів економічних 
спеціальностей, знаходження доцільних 
засобів, методів та форм її реалізації.
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АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 
ПРИ НАВЧАННІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

Анотація: В статті запропоновані методичні засади навчання майбутніх учителів техноло-
гій зальної фізики, комплексне впровадження яких в навчальний процес сприяє активізації 
самостійної роботи студентів педагогічних університетів. 

Аннотация: В статье предложены методические основы обучения будущих учителей тех-
нологий зальной физики, комплексное внедрение которых в учебный процесс способствует 
активизации самостоятельной работы студентов педагогических университетов.

Summary: The paper proposed methodological principles of teaching future teachers of tech-
nology common-physics and complex and their implementation in the learning process helps to 
activate individual work of students of pedagogical universities.

Постановка проблеми. Пріорите-
тами державної політики в галузі осві-
ти є підготовка високоосвічених, духо-
вно зрілих громадян України, здатних 
творчо і самостійно опановувати зна-
ння та ефективно застосовувати їх на 
практиці. При цьому домінантою на-
вчального процесу стає формування 
та розвиток здібностей студентів до 
самостійної роботи. 

Таким чином, проблема подальшої 
розробки методичних засад навчання 
майбутніх учителів технологій загаль-
ної фізики, які сприятимуть активіза-
ції їх самостійної роботи, залишається 
однією з найбільш складних і непо-
вністю досліджених в психолого-педа-
гогічній науці.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Процес реформування освіти в повній 
мірі стосується області фізичної осві-
ти як теоретичної бази технологічної 
та інженерно-технічної підготовки 
фахівців різних галузей. Поряд із цим 
пріоритетне місце займає модернізація 
фізичної освіти в педагогічних універ-
ситетах, оскільки рівень фахової під-

готовки вчителів трансформується на 
рівень знань учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Отже, мета на-
вчання фізики в педагогічних універ-
ситетах передбачає підвищення фахо-
вого і методичного рівня майбутньої 
професійної діяльності учителів, який 
має відповідати умовам постійного ре-
формування та удосконалення системи 
освіти. На цьому наголошено в ряді 
державних законодавчих і норматив-
них документів у галузі освіти.

Сучасний ринок праці вимагає від 
випускників педагогічних універси-
тетів не лише глибоких теоретичних 
знань, а здатності самостійно їх засто-
совувати в нестандартних, постійно 
змінюваних життєвих ситуаціях [1]. 
В Державній національній програмі 
«Освіта» («Україна XXI століття») за-
значається, що динамізм, притаманний 
сучасній цивілізації, зростання соці-
альної ролі особистості, інтелектуалі-
зація праці – все це потребує створення 
таких умов, за яких народ України став 
би нацією, що постійно навчається. В 
ній зазначається, що одним з страте-
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гічних завдань реформування змісту 
освіти є створення передумов для роз-
витку здібностей молоді, формування 
готовності і здатності до самоосвіти 
[2]. В Національній доктрині розвитку 
освіти зазначено, що держава повинна 
забезпечувати формування у молоді 
сучасного світогляду, розвиток твор-
чих здібностей і навичок самостійного 
наукового пізнання, самоосвіти і само-
реалізації особистості [3].

Засвоєння фізичних знань майбутні-
ми учителями технологій залежить не 
тільки від вміння викладача ефективно 
і раціонально організувати навчаль-
ний процес, але й від готовності сту-
дентів сприймати та засвоювати його. 
Навчання фізики в педагогічних уні-
верситетах – це не тільки діяльнісний 
(раціональний) процес, але емоційно-
вольовий. Він вимагає від студентів на-
пруженої розумової роботи, усвідомле-
ного засвоєння навчального матеріалу. 
У студентів формується суб’єктивний 
досвід спостереження, дослідження, 
осмислення явищ і процесів, що відбу-
ваються в природі, а також пов’язаних 
з ними власних відкриттів. Тим самим 
створюються умови для становлення 
студента, як успішного фахівця, так і 
всебічно розвиненої особистості. При 
цьому викладач має забезпечити пе-
дагогічну, психологічну та методичну 
підтримку студентів в процесі навчан-
ня фізики. Націлити їх на активізацію 
вольових зусиль, подолання перешкод, 
труднощів, самостійне вирішення на-
вчальних проблем. 

Ефективним видом навчальної ді-
яльності, в процесі здійснення якої сту-
денти найбільш налаштовані на сприй-
мання і засвоєння нових знань з фізики 
та їх застосування при розв’язуванні 
задач, виконанні лабораторних робіт, 
є самостійна робота. При цьому само-

стійну роботу слід розглядати у ви-
гляді двостороннього процесу, тобто 
взаємодії викладача і студента. Так  
М.П. Дерябкін підкреслював, що «ак-
тивний дослідник-учень плюс актив-
ний педагог-дослідник дають у сумі 
єдину структуру самостійної роботи; 
ігнорування завдань і зацікавленості 
однією з цих складових породжує руй-
нування системи» [4, с. 13]. Ця думка в 
повній мірі стосується і вищої школи.

В роботах психологів: М.Г. Гару-
нова [5], О.М. Леонтьєва [6], С.Л. 
Рубінштейна [7], А.А. Смірнова [8] 
зазначається, що самостійна робота 
підвищує активність студентів, за-
безпечує глибоке та міцне засвоєн-
ня навчального матеріалу, є одним 
з провідних факторів, які сприя-
ють розвитку особистості. Зокрема,  
П.Я. Гальперін стверджує, що само-
стійна робота у вищому навчальному 
закладі – «це рушійна сила навчально-
го процесу, найбільш ефективний при-
йом навчання, один із важливих показ-
ників активності» [9, с. 82].

І.А. Шайдур під самостійною робо-
тою розуміє спеціально організовану 
діяльність студентів з урахуванням їх 
індивідуальних особливостей, спрямо-
вана на самостійне виконання навчаль-
них завдань різних рівнів складності 
як на аудиторних заняттях, так і в по-
зааудиторний час [10].

Сучасна педагогіка, базується на 
діяльнісному підході, базовою те-
зою якого є те, що суб’єкт навчання 
одержує знання в процесі діяльнос-
ті (пізнавальної). З цієї точки зору 
навчання – це організація пізна-
вальної діяльності студентів, а сут-
ність будь-якої форми його полягає в 
тому, що вона є засобом організації 
пізнавальної діяльності [11, с. 14].  
Р.А. Нізамов вважає, що «самостій-
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на робота – це індивідуальна, групо-
ва пізнавальна діяльність студентів, 
яка здійснюється ними на аудитор-
них заняттях та у позаурочний час»  
[12, с. 42]. 

В педагогічних університетах «са-
мостійна робота – це систематична, 
планомірна, цілеспрямована робота 
студента, яка здійснюється у ході ау-
диторних, обов’язкових за розкладом 
занять, де він слухає і самостійно кон-
спектує лекції; на практичних і лабора-
торних заняттях він наодинці чи в ко-
лективі – виконує лабораторні роботи, 
розв’язує задачі» [13, с. 45]. 

В.М. Вергасов [14], Л.І. Рувинський, 
І.І. Кобиляцький також вважають, що 
на аудиторних заняттях можливий роз-
виток самостійної роботи як наслі-
док обопільної діяльності викладача і 
студента: «Під час аудиторних занять 
діяльність педагогів і студентів від-
бувається у взаємозв’язку, і єдності. В 
такому випадку спрямовуюча і форму-
юча роль вченого-педагога реалізуєть-
ся безпосередньо на самому занятті, у 
процесі розгляду наукового матеріалу і 
на практичному занятті» [15, с. 45].

На можливості керування самостій-
ною роботою студентів під час лекцій 
звертають увагу Л.І. Рувинський, І.І. 
Кобиляцький: «Мета викладача у про-
цесі читання лекції – залучити студен-
тів до думання, зробити їх ніби співу-
часниками міркувань лектора, ввести 
їх в його творчу лабораторію імпрові-
затора і дослідника. На лекції викладач 
навчає студентів навичкам мислення, 
прийомам порівнянь, доведень і т.д., 
щоб потім вони могли використати все 
це у самостійній роботі» [16, с. 47].

Керівна роль викладача у позаауди-
торній роботі здійснюється через сис-
тему впливів на студента під час ауди-
торних занять, консультацій. До таких 

впливів можна віднести ознайомлення 
студентів з програмою та структурою 
загальної фізики як навчальної дис-
ципліни, з план-конспектами лекцій, 
списком обов’язкової і додаткової літе-
ратури; виконання студентами письмо-
вих завдань, в тому числі, контрольних 
робіт; написання студентами рефера-
тів, курсових і дипломних робіт; ви-
конання студентами наукових дослі-
джень, підготовка наукових доповідей 
[17; 18].

Таким чином, самостійну роботу 
можна визначити як з погляду орга-
нізаційно-педагогічної діяльності ви-
кладача, так і з точки зору навчальної 
діяльності студентів. Звідси зрозумі-
ло, що відносно викладача самостійна 
робота являє собою спосіб організації 
навчальної роботи студентів [19, с. 24].

Ціль статті – запропонувати мето-
дичні засади навчання загальної фі-
зики майбутніх учителів технологій, 
комплексне впровадження яких в на-
вчальний процес сприяє активізації їх 
самостійної роботи. 

Виходячи з вище зазначеного ми 
пропонуємо впровадити в процес на-
вчання загальної фізики майбутніх 
учителів технологій такі методичні за-
сади, комплексне використання яких в 
навчальний процес сприяє активізації 
їх самостійної роботи.

Під час першого заняття з загаль-
ної фізики необхідно провести про-
педевтичне тестування серед першо-
курсників з метою з’ясування рівня 
та глибини фізичних знань, які в них 
залишилися після закінчення школи. 
При складанні тестів необхідно ви-
користати питання зі збірників, при-
значених для проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання поточного 
року. Далі наводимо приклад такого 
тесту.
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Тестові завдання
з загальної фізики 

«Механіка» для студентів 
Інженерно-педагогічного інституту 

Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова

2013-2014 н.р.
Варіант І.

1. Вкажіть на рисунку вектор перемі-
щення точки, яка рухається по кривій АВ.

2. Дайте означення нормального при-
скорення. А) Швидкість зміни вектора 
швидкості. Б) Складова повного приско-
рення, яка характеризує зміну швидкості 
за напрямком. В) Складова повного при-
скорення, яка характеризує зміну швид-
кості за числовим значенням. Г) Складо-
ва повного прискорення, яка співпадає 
за напрямком з вектором швидкості. 

3. При якому русі 0=na   і 0=τa ?  
А) По колу з const=ω  . Б) Прямоліній-
ному рівносповільненому. В) Прямолі-
нійному рівномірному. Г) Прямоліній-
ному рівноприскореному.

4. Яка з формул відповідає означенню 
миттєвої швидкості змінного руху? 

А) 
2

0 υυυ +
= .

Б) 
t
S
∆
∆

=υ .

В) 
t
S

=υ .

Г) dt
dS

=υ .

5. Дайте означення сили. А) Причина, 
яка підтримує рух тіла. Б) Причина при-
скорення тіла. В) Міра інертності тіла. 
Г) Здатність тіла виконувати роботу.

6. Дайте означення імпульсу тіла.
А) Добуток маси тіла на його швид-

кість ( )υ⋅m .
Б) Добуток маси тіла на прискорення 

( )am ⋅ .
В) Добуток маси тіла на квадрат його 

швидкості ( )2υ⋅m .
Г) Добуток маси тіла, швидкості і ра-

діуса обертання ( )rm ⋅⋅υ .
7. Вкажіть одиницю швидкості тіла в 

СІ? А) 
2с
м  . Б) 

с
м  . В) 

с
м2

 . Г) 
3с
м  .

8. Вкажіть одиницю сили в СІ? А) Вт. 
Б) Дж. В) Н. Г) кг.

9. Вкажіть відповідь, яка може бути 
завершенням фрази: «Інерціальною на-
зивається система відліку, А) … в якій 
виконується перший закон Ньютона».  
Б) … в якій діють лише консервативні сили».  
В) … яка рухається поступально рівно-
мірно і прямолінійно по відношенню до 
іншої інерціальної системи». Г) … в якій 
прискорення тіла не змінюється».

10. Сформулюйте закон збереження 
кількості руху тіла. А) Внутрішні сили, 
які діють в системі не можуть змінити 
повний імпульс системи, вони можуть 
зумовити тільки обмін імпульсами між 
окремими тілами системи. Б) система 
точок з масами nmmmm ,...,,, 321 , на яку діє 
сума сил ∑

=

n

i
iF

1


, зазнає такого саме при-

скорення, якого під дією цих сил за-
знає матеріальна точка масою ∑

=

=
n

i
imM

1
. 

В) Геометрична сума імпульсів тіл, що 
утворюють замкнену систему, зберіга-
ється сталою під час будь-яких взаємо-
дій тіл цієї системи між собою.
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11. Сформулюйте перший закон Нью-
тона. А) Коли на тіло не діють інші тіла, 
то воно зберігає стан відносного спокою 
або прямолінійного рівномірного руху. 
Б) Зміна кількості руху пропорціональна 
прикладеній рушійній силі і відбуваєть-
ся в напрямі тієї прямої, вздовж якої ця 
сила діє. В) Кожній дії завжди відпові-
дає однакова і протилежна протидія, або 
інакше, взаємодії двох тіл однакові і на-
прямлені в протилежні сторони.

12. Сформулюйте третій закон Нью-
тона. А) Два тіла діють одне на одне з 
силами, які напрямлені вздовж однієї 
прямої, рівними за абсолютними вели-
чинами і протилежними за напрямом. Б) 
. В) Кожній дії завжди відповідає одна-
кова і протилежна протидія, або інакше, 
взаємодії двох тіл однакові і напрямлені 
в протилежні сторони.

13. Яка з формул відповідає моменту 
сили відносно якої-небудь осі? 

А) M
dt
Ld 


= .

Б) [ ]prL 
,= .

В) [ ]FrM


,= .

Г) αυ sin⋅⋅⋅= mrL .

14. Яка з формул відповідає третьому 
закону Ньютона?

А) F
dt
pd 
= .

Б) Fam


=⋅0 .

В) [ ]FrM


,= .

Г) 2112 FF


−= .

15. Яка з формул відповідає означен-
ню тангенціального прискорення? 

А) Ra ⋅= 2ετ . Б) 2Ra ⋅= ετ .

В) Ra ⋅= ετ .

Г) Ra /ετ = .

16. Яка з формул відповідає означен-
ню кутової швидкості?

А) 
dt

d 2ϕω = .

Б) 2

2

dt
dϕω = .

В) 
dt
dϕω = .

Г) 
2

2

dt
d ϕω = .

17. Яка з формул відповідає визначен-
ню положення тіла при прямолінійному 
рівнозмінному русі? 

А) 
2

2

00
tatxx x

x
⋅

±⋅±= υ .

Б) 
2

2

00
ttxx x

x
⋅

±⋅±=
υυ .

В) 
2

2

00
tatxx x

x
⋅

±⋅±= υ .

Г) txx x ⋅±= 00 υ .

18. Яка з формул відповідає визначен-
ню швидкості тіла при прямолінійному 
рівнозмінному русі? 

А) 
2

2

0
tat x

xx
⋅

±⋅±= υυ .

Б) 
t

at x
xx ±⋅±= 0υυ .

В) taxxx ⋅±±= 0υυ .

Г) taxx ⋅±=υ .

Використовуючи інформаційно-кому-
нікаційні засоби, необхідно ознайомити 



38

№ 2 / 2014 р.
♦

студентів зі структурою загальної фізи-
ки як дисципліни, її програмою; надати 
студентам протоколи лабораторних ро-
біт з загальної фізики.

По завершенню вивчення окремих 
розділів кожному студенту видається 
контрольна робота з загальної фізики 
для самостійного розв’язування в позаа-
удиторний час (тобто «домашня» контр-
ольна робота). Далі наводимо приклад 
такої контрольної роботи.

Контрольна робота № 1.
«Механіка»
Варіант 1.

Контрольна робота виконується сту-
дентами індустріально-педагогічного 
інституту після вивчення першого моду-
ля «Механіка» в рамках самостійної та 
індивідуальної форм занять. Контроль-
на робота є обов’язковою для виконан-
ня та індивідуального складання заліку 
по КСР. Бюджет часу та дата складання 
визначено дидактичною карткою. Будь-
яка задача може бути внесена у екзаме-
наційні білети по закінченню курсу за-
гальної фізики, як практичне завдання, 
з огляду на зміст запитань екзаменацій-
ного білету.

Задачі.
1. В точці А моторний човен, що 

пливе вниз по течії, обганяє пліт. Через 
одну годину човен розвернувся і поплив 
проти течії і знову зустрівся з плотом на 
відстані 6 км від точки А. яка швидкість 
течії річки? Мотор човна працював од-
наково на всьому шляху. 

2. Визначити початкову швидкість 
тіла, кинутого вертикально вгору, якщо 
відмітку (висоту) 60 м воно проходило 
двічі з проміжком часу 4 с. Опором по-
вітря нехтуємо. 

3. Візок масою 20 кг, на якому лежить 
вантаж масою 10 кг тягнуть з силою F



, що напрямлена горизонтально. Коефі-

цієнт тертя між візком і вантажем μ=0,1. 
Знайти прискорення візка 1a  і вантажу   

2a , а також силу тертя між вантажем і 
візком, якщо: 1) F=20 Н, 2) F=60 Н. 

4. Трековий поворот має радіус  
60 м, а полотно треку нахилене під кутом 
30º до горизонту. З якою максимальною 
швидкістю його може пройти швидкіс-
ний автомобіль, якщо коефіцієнт тертя 
його шин дорівнює 0,6?

5. Тіло, яке рухається рівноприскоре-
но з початковою швидкістю 1 м/с, прой-
шовши певну відстань, набуло швидко-
сті 7 м/с. яку швидкість воно мало на 
половині цієї відстані? 

6. Куля у нахиленій коробці утриму-
ється у рівновазі натягом нитки і силою 
тертя. На який найбільший кут можна 
нахилити коробку за збереження спокою 
кулі, якщо коефіцієнт її тертя з дном ко-
робки дорівнює К? 

7. Людина розтягує динамометр. По-
рівняти роботи, які вона виконує, зміщу-
ючи стрілку приладу від показів 0 Н до 
10 Н, від 10 Н до 20 Н і від 20 Н до 25 Н. 

8. З яким найменшим горизонтальним 
прискоренням повинна рухатись похила 
площина з кутом нахилу α, щоб тіло, яке 
лежить на ній почало підніматись? Ко-
ефіцієнт тертя між тілом і похилою по-
верхнею μ?

9. Стержень опирається одним кінцем 
на вертикальну стінку, а другим кінцем 
на підлогу. Коефіцієнт тертя стержня 
об підлогу μ = 0,3. Чому дорівнює най-
більше значення кута, що утворює стер-
жень з вертикальною стінкою, при якому 
стержень ще не буде падати?
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10. Визначити площу плоскої крижи-
ни завтовшки 50 см, здатної утримати на 
воді людину масою 80 кг. Густина льоду 
900 кг/м3.

11. За яку частину періоду точка, що 
здійснює гармонічні коливання вздовж 
осі з початковою фазою φ = 0 пройде 
шлях рівний половині амплітуди?

12. Визначити частоту звукових ко-
ливань у сталі, якщо відстань між най-
ближчими точками звукової хвилі, що 
відрізняється за фазою на 90º, дорівнює 
1, 54 м. швидкість звукових хвиль у ста-
лі 5000 м/с.

13. Потужність електростанції  
73,5 МВт, ККД = 0,75. Визначити на 
який рівень гребля піднімає воду, якщо 
витрата води становить 103 м3/с.

14. Молот масою 400 кг ударяє об 
сваю, вбиту в ґрунт. Визначити середній 
опір ґрунту, якщо відомо, що при кожно-
му ударі свая входить в грунт на 5 см, а 
висота підняття молота 1,5 м. маса сваї 
100 кг. Удар абсолютно непружний.

15. Людина масою 60 кг, що біжить 
із швидкістю 8 км/год., наздоганяє візок 
масою 80 кг, що рухається з швидкістю 
2,9 км/год., і стрибає на нього. З якою 
швидкістю після цього буде рухатись ві-
зок? Розглянути два випадки. 

З метою підвищення мотивації студен-
тів першого курсу до вивчення загальної 

фізики їх знайомлять з тематикою та 
умовами виконання експериментальних 
і практичних робіт в домашніх умовах. 

В рамках індивідуальної роботи зі 
студентами проводяться співбесіди з ме-
тою перевірки їх готовності до виконан-
ня лабораторних робіт; надаються кон-
сультації щодо виконання «домашніх» 
контрольних робіт, творчих завдань та 
підготовки до поточного контролю рів-
ня фізичних знань після завершення ви-
вчення кожного змістового модуля. 

З метою здійснення модульного (по-
точного) та підсумкового контролю рів-
ня знань студентів з загальної фізики ви-
користовуються тести. 

Висновки. Комплексне застосуван-
ня зазначених вище методичних засад 
навчання загальної фізики майбутніх 
учителів технологій сприяє активізації 
самостійної роботи студентів інженер-
но-педагогічного інституту Національ-
ного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, що впливає на більш 
глибоке та міцне засвоєння ними фізич-
них знань та позитивно впливає на їх 
підготовку вцілому.

Перспективи подальших пошуків 
в даному напрямку: зазначені в роботі 
методичні засади можна використовува-
ти в процесі викладання інших дисци-
плін природничого циклу.
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ДОРЕВОЛЮЦИОННОЕ КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о наличии в дореволюционной России ка-
зачьего образования. Приводятся доказательства наличия лишь внешних признаков казачье-
го колорита в образовании, не затрагивающего внутреннего устройства просвещения.

Анотація: У статті розглядається питання про наявність у дореволюційній Росії козачого 
освіти. Наводяться докази наявності лише зовнішніх ознак козацького колориту в освіті, не 
зачіпає внутрішнього устрою освіти.

Summary: In the article is offer of points about availability in pre-revolution’s Russia cossacks 
education. The adduce arguments as proof of availability the Cossacks picturesque elements with-
out domestic education system.

В кругах возрождающегося казаче-
ства с конца ХХ в. ставится вопрос о не-
коем казачьем образовании, а, согласно 
нашему украинскому коллеге, то и «ка-
зачьей педагогике» [1]. Дореволюцион-
ное казачье образование – это та основа 
(разумеется, с учетом современных пе-
дагогических технологий), на которую 
равняются многие современные кубан-
ские школы казачьей направленности и 
казачьи корпуса. Казачье образование 
как историко-культурный аспект росий-
ского культурного пространства, несо-
мненно, заслуживает пристального на-
учного внимания, и его рассмотрение 
в первоначальном – дореволюционном 
виде должно приоткрыть завесу нео-
пределенности: что же отличает каза-
чье образование от образования как 
такового. Различие между школами ка-
зачьими и общими заключалось лишь в 
дополнительных дисциплинах.

Гимнастика. В том виде, в каком мы 
представляем себе занятия физической 
культурой сегодня, она существовала в 
исследуемый период лишь в наиболее 

обеспеченных средних учебных заведе-
ниях (в первую очередь в так называемых 
«Кубанских» – финансируемых войско-
вой казной) [2]. В абсолютном большин-
стве учебных заведений области она 
больше напоминала начальную военную 
строевую подготовку. Ее обязательными 
составляющими были чинопочитание и 
военный строй, с программой, состав-
ленной на основе Устава нестроевой 
казачьей службы 1875 г. и Устава о гар-
низонной службе 1884 г. [3] Школы в со-
ответствии с действующими правилами 
назначали преподавателям гимнастики 
самое низкое жалование: даже в начале 
XX в. оно не превышало 75-и – 100 руб. 
в год (1/4 учительского) [4]. При таких 
условиях найти преподавателей можно 
было только среди отставных урядников 
и офицеров. Несмотря на явный прогресс 
в численных показателях преподавания 
гимнастики в начальных училищах об-
ласти (в 1881 г. – 139 школ, в 1913 г. – 559)  
[5], в целом можно с уверенностью 
утверждать, что единая действенная и 
эффективная система физической подго-
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товки в рамках начальной общеобразо-
вательной школы на Кубани дореволю-
ционного периода так и не была создана.

Музыка. Необходимо сразу огово-
риться, что в начальных школах данный 
предмет носил название «пение», а в 
средних учебных заведениях и стар-
ших классах высших начальных учи-
лищ еще и уточнялось – «церковное 
пение» [6]. Преподавание этого пред-
мета в кубанских школах имеет давние 
традиции: церковное песнопение, вво-
димое в программу со времен первых 
школ начала XIX в., организованных 
еще просветителем Кубани войсковым 
протоиереем К.В. Россинским [7]. О 
государственных приоритетах в пре-
подавании пения можно судить уже по 
программе испытаний на звание народ-
ного учителя и учительницы, утверж-
денной министром народного просве-
щения 20 марта 1896 г.: «1. Знакомство 
с сущностью нотной системы и с обихо-
дом церковного пения. 2. Практическое 
знакомство с обычными песнопениями 
православного богослужения с пением 
на гласы и пениями страстной и свет-
лой седмицы». В программе приемных 
испытаний Кубанской учительской се-
минарии прямо сказано: «Лица, не об-
ладающие достаточным музыкальным 
слухом не могут быть приняты в семи-
нарию» [8].

Сельское хозяйство. Занятия по этому 
предмету в кубанских школах начались 
с середины 70-х годов XIX века. Во 
многих школах этот необязательный 
предмет был введен без какого бы то ни 
было понукания со стороны училищ-
ного руководства. В рамках просьбы о 
дополнительном финансировании от 
государственной казны ремесленных 
классов при семидесяти станичных 
училищах сельское хозяйство значит-
ся лишь в одиннадцати беднейших 

станицах – 16,2% [9]. Согласно реко-
мендации профессионального учитель-
ского съезда в Санкт-Петербурге 1890 
г., участие учащихся сельских школ в 
сельскохозяйственных занятиях было 
признано полезными[10]. Успехи пре-
подавания сельского хозяйства состояли 
в том, что если в 1881 г. было 29 школ 
с занятиями, то к 1917 г. не занимались 
сельским хозяйством лишь 11 [11].

Ремесло. Ремесленные отделения и 
классы, открывшиеся в конце XIX – на-
чале XX вв. прочно вошли в память жи-
телей как ремесленные училища. Это не 
соответствовало действительности, так 
как собственно ремесленных училищ на 
Кубани к 1917 г. было всего четыре [12]. 
Специфика предмета видна уже в том, 
что для его преподавания не годился 
учитель обязательных предметов, как в 
случае с музыкой, гимнастикой или сель-
ским хозяйством – требовались мастера. 
Считалось, что данные классы и курсы 
являются исключительно делом местных 
обществ, но содержание отделений час-
то обходилось в несколько раз доро-
же содержания училищ – 500 руб./ год  
станичное училище и 2000 руб. / год –  
кузнечно-слесарное отделение при нем 
[13]. В 1881 г. ремеслом занимались в 
11-и училищах, в 1913 г. – в 23-х.: на-
именьшие темпы роста среди всех 
дополнительных [14].

Рукоделие. Преподавание этой группы 
предметов в женских училищах Кубани 
традиционно считалось равноправным 
с другими предметами, хотя и не 
обязательным курсом [15]. Окончившие 
отделения дамско-портняжное, белош-
вейное или рукоделия получали спе-
циальное свидетельство об окончании, 
дававшее им право в дальнейшем про-
фессионально заниматься этими заняти-
ями. Требования состояли в «обучении 
путем практических занятий ремеслам, 
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соответствующим потребностям каза-
чьего быта, дабы дети не только были 
помощниками родителей в хозяйстве, 
но и могли самостоятельно вести хо-
зяйство, применяя к нему почерпнутые 
знания» [16]. Данный предмет, наиболее 
отвечающий потребностям казачьего 
быта, достаточно прочно вошел в систе-
му общеобразовательных учреждений: в 
1881 г. в 34 училищах велось преподава-
ние. В 1913 г. в школах Кубани вели пре-
подавание 369 учительниц рукоделия и 
68 – кройки и шитья (всего 437) [17].

Как бы не хотели представители со-
временного казачества видеть обрат-
ное, но факт перенесения на школу в 
форме дополнительных дисциплин тех 
занятий, которые традиционно счита-
лись в казачьей среде делом семьи и 
общины, лишний раз свидетельству-
ет о начавшемся процессе постепен-
ной утраты казаками своей культур-
ной самобытности. Казачий компонент 
присутствовал в начальных и средних 
учебных заведениях. Он выражался, 
в первую очередь, в дополнительном 

преподавании военного строя, воен-
ной гимнастики и джигитовки в муж-
ских училищах, а также во внешнем 
проявлении – так, многие школы в ка-
честве школьной униформы для детей 
вводили казачью военную форму. Для 
женских учебных заведений это про-
явилось в особом упоре программы 
на домашнем хозяйстве и рукоделии. 
Нельзя утверждать, что в войске при-
сутствовали элементы образования, не 
имеющие аналогов в стране. Упор на 
военную гимнастику, особенно с нача-
ла ХХ в., был характерен для большин-
ства российских школ. Домоводство и 
рукоделие считались основой женского 
образования во всех школах страны. 
Дополнительные занятия в джигитов-
ке, фехтовании и стрельбе в рамках 
общеобразовательных школ вносили 
лишь казачий колорит, но не более. Го-
ворить о дореволюционном казачьем 
образовании (на которое, якобы, рав-
няются современные казачьи учебные 
заведения) на основании имеющихся 
фактов мы не можем.
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація: У статті обґрунтовано актуальність громадянського виховання, диференційова-
но та охарактеризовано інтерактивні методи та форми організації навчально-виховного про-
цесу у контексті формування громадянської свідомості молодших школярів.

Аннотация: В статье обоснована актуальность гражданского воспитания, дифференци-
рованны и охарактеризованы интерактивные методы и формы организации учебно-воспита-
тельного процесса в контексте формирования гражданского сознания младших школьников.

Summary: In the article the relevance of civic education, differentiation and characterized by 
interactive methods and forms of organization of the educational process in the context of the for-
mation of civic consciousness of the pupils of elementary school.

Побудова нового громадянського, де-
мократичного, гуманного та правового 
суспільства, орієнтованого на високі на-
ціональні й загальнолюдські цінності, 
набуває актуальності в стратегії сучас-
ної української освіти. З огляду на це по-
треба запровадження цілісної системи 
громадянського виховання в навчаль-
но-виховний процес загальноосвітньої 
школи стає необхідним чинником сучас-
ної освітньої реформи. 

У цьому контексті загальноосвітня 
школа першого ступеня виконує роль 
фундаменту, на якому будується вся 
система громадянського виховання 
школярів, формування у них любові 
до рідного краю, України, історичної 
пам’яті, духовності, національного ха-
рактеру. Все, що закладається учням у 
цей період навчання і виховання, ви-
значає в подальшому успіх процесу 
формування особистості, її світогляду 
і загального розвитку. Набуті в школі 

першого ступеня особистісні якості, 
а також знання, вміння і навички не 
лише забезпечують основу навчання і 
виховання підлітків, а й значною мі-
рою визначають особливості практич-
ної, громадської та професійної діяль-
ності дорослої людини.

Аналіз науково-педагогічної та мето-
дичної літератури засвідчує, що процес 
громадянського виховання підростаю-
чого покоління широко і різнобічно об-
ґрунтований в теорії і практиці. Зокре-
ма, у педагогічній спадщині Г. Ващенка,  
А. Макаренка, С. Русової, К. Ушинсько-
го охарактеризовано основний зміст гро-
мадянського виховання дітей в школі, 
його національні ознаки.

Проблему формування громадян-
ськості як провідної риси особистості 
досліджено О. Докукіною, М. Задери-
хіною, Л. Канішевською, Н. Косарєвою, 
В. Мазаєм, Л. Пономаренко. Проблему 
громадянських цінностей обґрунтовано 
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у працях Л. Бойко, І. Бондаренко, М. Бо-
ришевського, Л. Крицької, Н. Чернухи.

Метою статті є обґрунтування інтер-
активних форм та методів формування 
громадянських цінностей молодших 
школярів.

Громадянське виховання учнів молод-
шого шкільного віку - це цілеспрямова-
ний педагогічний вплив на свідомість і 
почуття молодших школярів, який має 
на меті формування у вихованців гро-
мадянських якостей, спрямованості осо-
бистості та громадянської активності.

Актуальним у контексті нашої робо-
ти є дослідження В. Іової, Т. Люріної, 
які стверджують, що сьогодні виховний 
процес має переходити на становлення 
в особистості механізму саморегуляції 
на основі віри і почуття обов’язку, що 
потребує від педагогів нового підходу 
до технології реалізації концепції фор-
мування вільного громадянина, твор-
чого, активного, здатного вирішувати 
завдання, які забезпечать поступ нації. 
За умов особистісно орієнтованого під-
ходу до виховання особистість школяра 
визначається відповідним рівнем ви-
хованості, навчальної компетентності, 
комунікативними вміннями, духовними 
орієнтирами та цінностями, активною 
громадянською і соціальною позицією. 
На їхню думку, такий підхід в організа-
ції виховної діяльності потребує від учи-
теля введення інноваційних технологій, 
однією з яких є моделювання інтерак-
тивних форм та методів громадянського 
виховання [3, с. 11-12].

Інтерактивні методи, як правило, 
припускають моделювання реальних 
життєвих ситуацій, спільне вирішення 
проблем, рольові ігри. Тим самим озна-
чені методи якнайбільше сприяють фор-
муванню навичок і умінь, виробленню 
цінностей, створюють атмосферу спів-
робітництва, взаємодії, дозволяють ста-

ти педагогові дійсним лідером, а не мен-
тором-адміністратором. 

Аналіз педагогічного дослідження 
М.Скрипника дає змогу класифікувати 
наступні інтерактивні методи виховання: 

1. Імітаційні – методи діалогічної 
взаємодії учасників виховання з метою 
обміну матеріальними та духовними 
цінностями («Моє ім’я», «Перше зна-
йомство», «Хвилина мого життя», «Па-
перові літаки» та ін.).

2. Пізнавальні – методи пізнавальної 
взаємодії (діалогу) учасників з метою 
отримання нових знань, їх систематиза-
ції, творчого вдосконалення професій-
них вмінь і навичок («Від А до Я», моз-
кова атака, ігрові ситуації).

3. Мотиваційні – методи діалогічної 
взаємодії учасників виховного проце-
су, за допомогою яких кожен визначає 
власну позицію у ставленні до способів 
діяльності групи, окремих учасників, 
вчителя, самого себе («Мої очікування», 
«Самооцінка», «Лист до самого себе», 
«Інтерв’ю»).

4. Регулятивні – методи, завдяки яким 
встановлюються та приймаються певні 
правила діалогічної взаємодії учасників 
виховання («Виробимо правила», «Ра-
хуймо разом») [2, с. 34-42].

Однак, класифікація названих мето-
дів є досить умовною, оскільки жоден з 
них не є універсальним, оптимальність 
виховного процесу досягається через 
комплексне і системне застосування всіх 
означених методів, які можуть частково 
переплітатися і взаємодоповнюватися.

За нашим висновком, крім традицій-
них занять, значним виховним потенціа-
лом у громадянському вихованні молод-
ших школярів володіють і нестандартні 
уроки, особливість яких полягає в тако-
му структуруванні змісту і форми, яке б 
викликало зацікавлення в учнів, сприяло 
їхньому оптимальному розвитку й вихо-
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ванню. Порівняно із звичайним занят-
тям, нестандартний урок максимально 
стимулює пізнавальну самостійність, 
творчу активність та ініціативу шко-
лярів. У цьому контексті В. Юровичем 
подано наступну класифікацію нестан-
дартних уроків: уроки-змагання (вікто-
рини, конкурси, уроки-аукціони, уроки 
типу КВК); уроки громадського огляду 
знань (уроки-заліки, консультації, уроки 
взаємного навчання); уроки комуніка-
тивної спрямованості (уроки-диспути, 
конференції, телеуроки); театралізовані 
уроки (виконання ролей за сценарієм, 
імітація певної діяльності); уроки-подо-
рожі, мандрівки; уроки милування при-
родою [6, с. 23].

Кожна із зазначених форм має свої 
особливості як за змістом, так і за техно-
логією проведення. Водночас їх об’єднує 
спільна мета виховання громадянських, 
патріотичних та гуманістичних рис 
характеру; формування колективізму, 
практичних організаторських нави-
чок та умінь, активної життєвої позиції  
[5, с. 14]. Але найефективнішим засо-
бом емоційного впливу на формування 
громадянських якостей молодших шко-
лярів є уроки громадянськості. У зв’язку 
з цим В. Мазай характеризує такі уроки 
як систему навчально-виховних заходів 
громадянського спрямування, які можна 
здійснювати вчителями і вихователями 
як на уроках, так і в позакласній вихов-
ній роботі [4, с. 2].

Серед завдань уроків громадянськос-
ті Н. Дерев’янко визначає наступні:

– розвивати почуття ідентифікації 
себе з українським народом;

– виховувати любов до свого народу 
й України;

– формувати повагу до державної 
мови, символіки, національних святинь;

– поглиблювати свідоме засвоєння 
учнями знань, які сприяють розвитку 

когнітивного компонента громадянсь-
кості;

– стимулювати розвиток громадян-
ських якостей молодших школярів  
[1, с. 125].

Вважаємо за доцільне зазначити, 
що провідне місце у виховному про-
цесі посідає використання таких форм 
виховання громадянськості молодших 
школярів, що передбачають добровіль-
ний вибір особистістю поведінки, котра 
відповідає таким важливим категоріям, 
як обов’язок, ініціативність, дисциплі-
нованість, самостійність, вимогливість, 
принциповість, активність. 

У свою чергу і творчі вправи грома-
дянського спрямування, за висновком 
вчителів, сприяють підвищенню рівня 
громадянської вихованості молодших 
школярів. Найбільш ефективними у ви-
рішенні означеного завдання були на-
ступні вправи:

– Придумати різні варіанти позитив-
ного закінчення речення, яке виконує 
кожен учень. Наприклад: «Батьківщина 
завжди…», «Щоб мій народ був щасли-
вим, потрібно…», «Я прагну бути корис-
ним своїй країні, тому що…» та інші. 
Учні продовжують речення самостій-
но. Аналіз асоціативних рядів дозволяє 
учням спільними зусиллями сформувати 
уявлення про місце громадянина в дер-
жаві.

– Виключення зайвого слова («Укра-
їна», «народ», «воля», «приниження», 
«незалежність»), побудова речення із за-
стосуванням даних слів («Працювати», 
«Батьківщина», «користь»), підбір сино-
німів («Вітчизна»). 

Виконуючи таку роботу, учні при-
ходили до розуміння того, що не тіль-
ки світ створений для нас, але й ми для 
світу, ми допомагаємо творити світ, по-
чинаючи від наших думок і до відчуття 
належності своєї діяльності до життя 
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своєї держави. Вчителі також пропону-
вали виконати наступне творче завдан-
ня: скласти вірш, пісню про Україну.

З метою виховання в учнів почуття 
належності до своєї нації, свого народу, 
нами проведено наступну роботу: учням 
було запропоновано перелік якостей, які 
мають бути притаманні справжньому 
громадянину, а саме: віра в Бога, праце-
любність, чесність, щедрість, відпові-
дальність, ввічливість, активність, дис-
циплінованість, прагнення до чистоти, 
розум, прагнення до знань, збереження 
традицій свого народу, сміливість тощо.

Серед перелічених якостей учням 
пропонувалося обрати ті, які характе-
ризують його як особистість, результат 
порівняти із запропонованими якостя-
ми. Вчитель рекомендував виписати ті 
якості, яких учневі не вистачає і робив 
висновок: «Ви всі – маленькі громадяни 
своєї держави. Перед вами список тих 
якостей, яких вам не вистачає, щоб ста-
ти справжнім громадянином своєї Бать-
ківщини. Але кожну якість можна у собі 
виховати. Вам не вистачає дисципліно-
ваності – намагайтеся бути уважнішими, 
прислухатися до думки вчителя і своїх 
товаришів. Якщо ви вважаєте, що недо-
статньо розумні, прислухайтесь до на-
родної приказки: «Не соромно не знати, 
соромно – не вчитись!» На вашу думку, 
як можна виховати інші якості?

Психологізація виховного процесу в 
школі, обумовлена новою педагогічною 
позицією у ставленні до особистості 
школяра як до суб’єкта життєтворчості, 
вивела педагогічну практику на рівень 
нових і простих форм групової діяльнос-
ті, які дозволяють розвивати в школярів 
інтерес до людини як такої, сприяють 
формуванню гідності як риси характеру, 
позитивної «Я-концепції». З огляду на 
це, в експериментальних класах запо-
чатковувалась одна з таких форм – «Ча-

рівний стілець». В ній поєднується цін-
нісно-орієнтаційна й ігрова діяльність.

На «чарівний стілець» запрошувався 
один з учасників гри: коли він сідав на 
стілець, висвітлювалися і ставали оче-
видними всі його гідності, переваги, 
чесноти, проте присутні не могли поба-
чити жодного недоліку, оскільки стілець 
називався чарівним.

Вчитель експериментальних класів 
пропонував в тиші замислитись і на-
звати вголос всі доброчинності, які ви-
світлює стілець. Діти називали якості: 
«розумний, добрий, ніжний, веселий, 
сміливий...», або вказували на поведін-
кову характеристику («він завжди допо-
магає», «в нього можна попросити...»). 
Чарівний стілець, який ніби «підносить 
учня на п’єдестал», створює ігровий на-
стрій, сприяє формуванню позитивної 
Я-концепції.

«Чарівний стілець» в експеримен-
тальних класах проводився система-
тично, так, щоб через моменти «підви-
щення» пройшов кожен учень класу. 
(Вчителі початкових класів чітко фік-
сували тих дітей, які не встигли пройти 
ситуацію «чарівного стільця», щоб її за-
вершити). 

Демократизація суспільства сприяла 
поширенню і зміцненню такої форми 
групової діяльності, як «Захист проек-
ту». В ній учень виявляє себе як інди-
відуальність, яка здатна не лише оціню-
вати дійсність, але й проектувати в ній 
певні зміни з метою покращення життя. 
Багато що в цих проектах йде від мрії, 
від фантазії. В проекті- мрії молодший 
школяр виступає як соціальна особа, яка 
прагне запропонувати нові вирішення 
окремих життєвих проблем.

Тематику проектів в експерименталь-
них класах обдумували педагоги, батьки, 
діти: «Наша школа через 50 років», «Ігро-
ва кімната в школі», «Зовнішній вигляд 
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учителя і школяра в майбутньому сто-
літті», «Шкільний двір через 100 років», 
«Улюблена іграшка в XXI столітті».

Захищали проекти учні як індиві-
дуально, так і мікрогрупами. Практи-
кувався набір ігрових ролей: мрійник-
доповідач, критик-опонент, спільник, 
пропагандист, фінансист тощо.

Досвід впровадження означеної фор-
ми роботи дав підстави зазначити, що 
для того, щоб «проект-мрія» став для 
школярів творчістю і турботою, грою й 
інтелектуальною працею, доцільно па-
ралельно з широкою рекламою перед-
бачити консультації як до оформлення 
проекту, так і щодо його захисту.

З метою активізації самостійності 
школярів, розвитку їх пізнавальних та 
творчих здібностей, в ході позакласних 
занять вчителі експериментальних кла-
сів використовували такий інтерактив-
ний прийом, як «Обмін думками», який 
передбачав висунення та обговорення 
цікавої й актуальної проблематики. 

З метою виховання у молодших шко-
лярів усвідомлення національної спіль-
ності, вчителі пропонували їм завдання, 
що супроводжувалися наступними ін-
струкціями:

1. Уяви собі, що ти командир косміч-
ного корабля і відкрив нову планету, на 
якій є земля, придатна для життя людей. 
Саме тобі надається можливість розсе-
лити людей семи різних національнос-
тей на цій планеті. Назви ті національ-
ності, представників яких ти запросиш 
на нову планету. 

На виконання завдання відводилося 
30 хвилин.

2. Намалюйте образи росіянина, аме-
риканця, українця, як ви їх уявляєте у 
побуті (варіанти: на природі, як окремо-
го індивіда)

Для дітей час обмежувався орієнтовно 
до 45 хвилин. Після виконання завдан-

ня проводилася виставка дитячих робіт. 
Під керівництвом вчителя відбувалося 
жваве обговорення сюжетів малюнків. 
На завершення педагоги підводили під-
сумок з метою усвідомлення дитиною 
національної спільності, наголошуючи 
на тому, що всі нації – різні, водночас 
унікальні і неповторні, тому нашим за-
вданням є повага до представників всіх 
без винятку націй.

Крім обговорення цих проблем, нами 
було запропоновано «обмін» із мораль-
но-етичних питань, а саме: правила 
поведінки в класі та школі; реакція на 
невиконане завдання, пошкодження 
шкільного майна; покарання за провину 
[5, с. 188]. 

Дотримання педагогічних умов ор-
ганізації громадянського виховання 
молодших школярів сприяло розвитку 
в учнів понятійного компонента гро-
мадянськості, громадянських якостей, 
спрямованості особистості і громадян-
ської активності, що в цілому дало змогу 
суттєво підвищити громадянську вихо-
ваність учнів молодшого шкільного віку. 

Виконане дослідження, зрозумі-
ло, не може претендувати на вичерпне 
розв’язання цієї проблеми. Вона залиша-
ється актуальною і вимагає подальшої 
розробки ряду важливих аспектів, до 
яких належать визначення пріоритетних 
напрямів громадянського виховання мо-
лодших школярів у позашкільному ви-
ховному просторі; педагогічне обґрун-
тування організаційного, навчального, 
методичного і матеріально-технічного 
забезпечення громадянського виховання 
молодших школярів, здійснення спеці-
альної підготовки вчителів початкових 
класів з метою підвищення їхньої пе-
дагогічної компетентності з проблем 
громадянського виховання, підвищення 
ефективності післядипломної освіти пе-
дагогічних кадрів з цієї проблеми.
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Культурно-політичного журналу для українців 
в Чеській Республіці «Пороги»

РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА ЯК ТИП ОСОБИСТОСТІ В ПО-
СТРАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Анотація: У статті розглянуто питання дослідження особливостей формування радянської 
людини як типу особистості в контексті її подальшого буття в пострадянському суспільстві. 
Проаналізовано психологічні та соціальні особливості архетипу радянської людини та її асимі-
ляції в умовах демократичної за характером становлення України. Запропонована програма 
формування адекватної асиміляції особистості радянської людини в демократичному для неї 
суспільстві.

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос исследования особенностей формирования 
советского человека как типа личности в контексте её дальнейшого существования в пост-
советском обществе. Проанализированы психологические и социальные особенности ар-
хетипа советского человека и его ассимиляции в условиях демократической по характеру 
становления Украины. Предложенная программа формирования адекватной ассимиляции 
личности советского человека в демократическом для неё обществе. 

Summary: In the article the question of research of features of forming of soviet man is consid-
ered as personalities in the context of her further existence in post-soviet society. The psychological 
and social features of archetype of soviet man and her assimilation are analysed in the conditions of 
democratic by the nature of becoming Ukraine. The offered program of forming is adequate assim-
ilation of personality of soviet man in democratic for her society.

Постановка проблеми. Ось уже до-
вший час в українському суспільстві до-
слідження радянської людини як типу 
особистості не втрачають своєї акту-
альності. В перехідний для України пе-
ріод, обумовлений зміною політичних 
режимів, коли усталені соціальні поряд-
ки, властиві комуністичним відносинам 
у суспільстві, замінила конвергентна 
європейській спільноті демократична 
концепція міркувань, відлуння минулих 
соціально – побутових парадигм так чи 
інакше ще довший час турбуватиме укра-
їнську пострадянську громадськість.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Серед провідних вчених, які до-
вший були занепокоєні цим питанням, 
а саме, що ж власне представляє собою 
радянська людина, займалися такі вчені 
як : К. Аденауер, К. Менерт, Г. Смирнов, 
М. Геллер. 

Постановка завдання. Та незважаю-
чи на їх відповідну лепту у досліджен-
нях радянської людини як типу осо-
бистості, ця тема потребує подальших 
більш ґрунтовних досліджень, особли-
во, враховуючи специфіку перебування 
жителів колишнього радянського союзу 
в умовах зціла нових для цієї категорії 
людей суспільних порядків, так як до-
слідження радянської особистості відбу-
валося в процесі її природнього серед-
овища проживання, тобто в середовищі 
комуністичного суспільства, навідміну 
від того середовища, в якому вони пере-
бувають зараз.

Виклад основного матеріалу. Ідео-
логема «нової» або ж «радянської люди-
ни» виникла ще в 1920–1930 рр. як по-
стромантична версія суб’єкту історичних 
змін. Винятковість умов та цілей побудо-
ви соціалістичного суспільства повинні 
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були підтримуватись паралельним теза-
уросом щодо формування людей абсо-
лютно особливого, незвичайного складу. 
Такого роду мофологеми характерні саме 
для ранніх етапів тоталітарних режимів 
(їх аналоги можна знайти у нацистів в Ні-
меччині, і у фашистів в Італії ). Але якщо 
у відносинах до нацизму чи фашизму не 
йшла мова щодо репродукції цієї « люди-
ни « в силу відносно короткого існування 
цих режимів (12 і 20 років), знижених як 
наслідок воєнної поразки, то у відношен-
ні до радянського тоталітаризму сповна 
виправданим є те, як і в якій мірі радян-
ські соціально – економічні, пропаган-
дивні чи репресивні інститути впливали 
на структуру особистості, формували її, 
і в якій мірі цей сформований тип осо-
бистості забезпечував функціонування 
та репродукцію окресленої інституційної 
системи [3, 4-5].

Перші емпіричні дослідження, що 
стали можливими (оскільки теоретичні 
праці, як наприклад радянського ідеоло-
га Г. Смірнова чи німецького політолога 
К. Аденауера були опубліковані ще на 
початку 1950-х рр. ) стали можливими 
тільки в роки наявної кризи і краху ра-
дянського режиму зафіксувавши пізню 
фазу існування радянської людини, рад-
ше кажучи – явище її розкладу. Але роз-
клад не означає зникнення цього типу, 
відсутність слідів його дії. 

«Проста радянська людина» розумі-
ється в даному контексті як ідеально – ти-
пова конструкція людини, що представ-
ляє складний набір взаємопов’язаних 
характеристик, які об’єднують соціаль-
ну систему та сферу символічно – смис-
лового виробництва. Вони підкріплені 
відповідними механізмами соціального 
контролю, а значить набором різнома-
нітних санкцій та гратифікацій. 

Окрім того мова йде про норматив-
ний зразок, що довший час робив вплив 

на поведінку значних мас тоталітарного 
суспільства. Було б надто легко сказати 
про те, що нав’язаний пропагандою та 
різноманітними репресивними структу-
рами і інститутами соціалізації (школа, 
армія, ЗМІ ) цей зразок людини при-
ймався « суспільством « та засвоював-
ся з повною відповідністю інтенційної 
влади. Дія такого роду була неоднознач-
ною, оскільки сам зразок представляв 
собою сукупність вельми неоднознач-
них, різноманітних за походженням еле-
ментів та комплексів, а його трансляція 
йшла не тільки через офіційні канали і 
структури соціалізації, але й через не-
формальні відносини (груповий примус, 
колективна залежність, конформістської  
єдинодумки, загальнi фобії та уперед-
ження) [4].

Homo Sovieticus вважався менталь-
ним, культурним і антропологічним фе-
номеном ХХ сторіччя. З комуністичної 
апологетичної точки зору – це історично 
і цивілізаційно «новий» тип людини, до-
сягнення селективних та педагогічних 
зусиль Комуністичної партії і радянської 
влади з виховання носія вищих суспіль-
них цінностей і нової комуністичної 
моралі. З історико-критичної та аналі-
тичної точки зору – це абстрактний кон-
структ або утопічний суспільно – істо-
ричний «проект», такий же як безкласове 
суспільство, але і водночас реальний 
продукт обробки особи – «людського 
матеріалу», наслідок діяльності кому-
ністичної влади і СРСР [5, 56].

Саме тому слід зауважити, що радян-
ське суспільство, в силу тоталітарних 
обставин було суспільством закритим, 
консервуючи в такий спосіб розвиток 
його концептуальної ідеології щодо 
формування радянської людини без зо-
внішніх чинників впливу на її природнє 
середовище перебування. В такий спо-
сіб радянській системі управління було 
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набагато легше контролювати траєкторі-
єю руху радянського суспільства і фор-
муванню нового типу особистості.

Дуже багато чинників впливало на 
формування радянської людини і їх пе-
редумовою була перш за все необхід-
ність такої особистості для СРСР, яке як 
наслідок альянсу 15-ти радянських рес-
публік передбачало контроль за ними 
однією системою цінностей. А значить 
національні цінності слід було замінити 
на цінності соціальні. Тому соціальне 
благо стало критерієм самооцінки усіх 
15-ти національностей СРСР для того, 
щоб замінити національне благо. І для 
цього радянська людина була створена 
за взірцем соціальних тотожностей, а не 
національних відмінностей. 

Радянський народ вважався історич-
ною, соціальною та інтернаціональною 
сукупністю людей, які мають єдину те-
риторію, економіку, соціалістичну за 
змістом культуру, союзне всенародне 
господарство і спільну ціль – побудо-
ва комунізму [2, 260]. Звідси радянське 
суспільство було наднаціональним, а 
значить радянська особистість аж ніяк 
не була пов’язана з національною іден-
тичністю і була водночас характерною 
усім національностям 15-ти радянських 
республік. 

 Після розпаду радянського союзу 
покоління жителів цієї країни опинило-
ся на межі диспропорції так як зміни-
ти пріоритети особистісних цінностей 
було важко відповідно цінностей того 
суспільства в якому вони щойно опи-
нилися. Для цього покоління були втра-
чені такі поняття як національність, а 
значить набута ними національна іден-
тичність не принесла їм жодних осо-
бистісних цінностей для того, щоб вони 
зуміли змінити свої ціннісні пріоритети. 
Система суспільного порядку, в якому 
формувалась ця особистість, припинила 

бути потрібною сучасному суспільству, 
а значить і особистість відчула себе не-
потрібною відповідно сучасних суспіль-
них вимог, що призвело до палкого пасе-
їзму радянської особистості повернути 
минуле замість акцептувати сучасне. Це 
спричинило наявні в українському сус-
пільстві фрустрації у такої особисті і їх 
наслідки мають своє місце у формуванні 
сучасного суспільства, а значить не втра-
чають своєї актуальності. 

Слід поділити фрустрації радян-
ської людини в пострадянському сус-
пільстві на реальні та уявні. Існує 
проблема пов’язка з відсутністю необ-
хідної життєвої практики з одного боку,  
а з іншого – обумовлене зникнення звич-
них ідеологій.

 В першому випадку у неї немає на-
виків самостійно будувати життя, вмін-
ню жити за правилами ринку, існувати в 
плюралістичному суспільстві. А в дру-
гому випадку – ці люди відчувають дис-
комфорт від втрати соціального статусу 
реалізованого ними в минуломy [1, 11], а 
нового як такого вони іще не зуміли ре-
алізувати. 

Висновки та пропозиції. Радянська 
особистість виховувалась в її залежнос-
ті від колективу, а не від себе самої, що 
притаманне сучасній особистості. 

У неї не було національності, але вод-
ночас вона була патріотом (про це свід-
чить боротьба усіх 15-ти радянських 
республік у Великій Вітчизняній війні за 
СРСР з нацистами). А коли СРСР при-
пинила своє існування, національні цін-
ності, які ніколи їй не були притаманні, 
не реалізували в ній подальшого патріо-
та України. 

Homo Sovieticus слід вважати ре-
зультатом масштабного експерименту і 
оскільки СРСР припинило своє існуван-
ня цей експеримент не можна назвати 
успішним, але водночас його слід вва-
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жати сталим, оскільки перехідний для 
України пострадянський період продо-
вжує вивчати наслідки цього експери-
менту на безпосередніх його учасниках, 
які все ще залишаються учасниками 
цього експерименту тільки от в іншому 
середовищі перебування. 

Усталеної, як такої, схеми асиміляції 
радянської людини в умовах зміни полі-

тичних, економічних та соціальних від-
носин на практиці не існує. А теоретичні 
праці, емпіричні дослідження зокрема, 
не є достатньою передумовою вирішен-
ня проблеми адапції радянської людини 
в пострадянському суспільстві. Резуль-
татами їхньої роботи є лише локалізація 
цієї проблеми, але відповідних інститу-
тів на її вирішення все ще не існує. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЕСТЕТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація: Стаття присвячена проблемі естетичного виховання молодших школярів. Автор 
робить спробу розкрити систему естетичного виховання, яка могла б забезпечити ефектив-
ність формування естетичної культури молодших школярів.

Аннотация: Статья посвящена проблеме эстетического воспитания младших школьни-
ков. Автор делает попытку раскрыть систему эстетического воспитания, которая могла бы 
обеспечить эффективность формирования эстетической культуры младших школьников.

Summary: The article is dedicated to the aesthetic tutelage of primary school children. The au-
thor attempts to reveal the aesthetic education system which could provide the effectiveness of 
molding the aesthetic culture of elementary school children.

Проблема естетичного виховання за-
вжди була і лишається актуальною в 
плані формування духовної особистості 
школяра. Нині важливо знати, який ви-
бір зробить особистість, прокладаючи 
свій життєвий шлях. Адже вагомим у 
формуванні духовної культури особис-
тості є інтерес до життя, краси, творчос-
ті, до природи, оточуючих людей і до 
себе – це слід виділити як основну мету, 
досягнути якої можливо з допомогою 
системи естетичного виховання.

Естетичне виховання було й залиша-
ється предметом дослідження вітчиз-
няної та зарубіжної філософської, пси-
хологічної, педагогічної й історичної 
науки. Зокрема, питанням естетичного 
виховання особистості присвячені праці 
філософів (В. Андрущенко, М. Бердя-
єв, Є. Громов, Л. Левчук, В. Мовчан та 
ін.). Науковці вважають, що естетичне 
виховання є засобом залучення молоді 
до духовних і культурологічних ціннос-
тей суспільства. Психологічні аспекти 
естетичного виховання дітей та моло-
ді розкрито у дослідженнях Г. Балла,  
І. Беха, Т. Кириленко, В. Москальця та 

ін. Теоретичні напрацювання з естетич-
ного виховання відображено у працях  
Н. Антонової, О. Комаровської, Л. Ма-
сол, С. Ничкало, О. Оніщенко, Г. Шев-
ченко та ін. Історичний контекст до-
сліджуваної проблеми висвітлено в 
публікаціях О. Бурова, О. Дем’янчука, Д. 
Джоли, С. Мельничука, Г. Сагач, О. Се- 
машко, Г. Тарасенко, А. Щербо та ін. 

У ХХ ст. педагоги (А. Запорожець,  
І. Зязюн, О. Киричук, Б. Кобзар, О. Се-
машко, В. Сухомлинський та ін.) розро-
бляли концептуальні підходи до естетич-
ного виховання молоді. Над питаннями 
категорійного апарату естетичного ви-
ховання працюють С. Гончаренко, І. Зя-
зюн, Л. Кондрашова, Н. Миропольська, 
Г. Сагач, О. Сапожнік, А. Щербо та ін. 
Вони доводять, що естетичне виховання 
є важливим напрямом освіти.

У наукових працях висвітлюються за-
гальні проблеми естетичного вихован-
ня молодших школярів (О. Абдулліна,  
Л. Ахмедзянова, А. Верхова, А. Зімічев, 
О. Купрін, А. Шевченко, А. Ліненко,  
Г. Нагорна, Л. Нечипоренко, В. Семи-
ченко, Р. Хмелюк, О. Цокур). Дослідже-
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но своєрідність процесу формування 
естетичної особистості школяра в умо-
вах загальноосвітньої школи (О. Берак,  
Е. Карпова, Н. Кічук, З. Курлянд,  
Н. Мартинович, О. Саган, В. Сластьо-
нін), естетичної культури (Л. Гарбузенко,  
С. Гармаш, П. Кравчук, Г. Кутузова,  
С. Мельничук, М. Пічкур). 

У педагогічній науці робилися спроби 
розробки системи естетичного вихован-
ня, яка забезпечує повноцінність і ціліс-
ність естетичного розвитку і естетичної 
вихованості підростаючих поколінь. 
Даній проблемі значна увага приділя-
лася у 80–ті роки у наукових розробках  
О. Бурова, Б. Лихачова, Є. Квятковсько-
го, Л. Печко, Ю. Петрової, О. Семашка, 
Б. Юсова, Т. Цвелих та ін. Систему ес-
тетичного виховання старшокласників 
розглядала Г. Баталіна. Однак питання 
системи естетичного виховання молод-
ших школярів вивчено недостатньо.

У XX ст. над проблемами естетич-
ного виховання працювали такі відо-
мі західноєвропейські мислителі, як  
Р. Арнхейм, С. Гесен, Дж. Д’юї, Т. Ман-
ро, Г. Рід та ін. До проблем вихован-
ня творчої особистості зверталися такі 
вчені, як В.Андрущенко, А.Єремєєв,  
І. Зязюн, М. Кіященко, М. Лещенко,  
Л. Масол, М. Овсянніков, В. Роменець, 
О. Рудницька, В. Шестаков та ін. 

Зокрема, В. Мазепа наголошує, що ес-
тетичне виховання – це система комплек-
сного, планомірного, цілеспрямованого і 
послідовного впливу на людину, у резуль-
таті якого в неї виникає певна світоглядна 
установка на безпосередню творчу оцінку 
дійсності і власного життя в суспільстві як 
прояв естетичних категорій [1, с. 93]. 

Тому мета нашої статті полягає в 
тому, щоб дослідити необхідність засто-
сування системного підходу до естетич-
ного виховання молодших школярів у 
сучасній системі початкової освіти. 

Специфічність естетичного вихо-
вання полягає у тому, що воно формує 
в учнів розуміння краси, витонченості 
і загострення світосприйняття, духовні 
потреби та інтереси; емоціонально-есте-
тичне відношення до дійсності та мис-
тецтва, сприяє розвиткові творчих зді-
бностей.

У процесі естетичного виховання від-
буваються поступові кількісні накопи-
чення запасу знань, емоційних та есте-
тичних переживань, які при включенні 
у різні види естетичної діяльності спри-
яють формуванню естетичних якостей 
особистості, певного рівня естетичного 
відношення до дійсності. Естетичне від-
ношення складає основу для практичної 
естетичної діяльності учнів. 

Естетичне виховання має одну із ха-
рактерних рис – воно є системним. Сис-
темний підхід сприяє побудові цілісної 
системи виховання як сукупності усіх їх 
компонентів (явищ, процесів, впливів, 
етапів), взаємодія яких породжує нову 
системну якість. Системний підхід до 
естетичного виховання школярів перед-
бачає послідовне здійснення всіх його 
завдань усіма доступними засобами. Тут 
повинні бути враховані та скоординова-
ні впливи сім’ї, школи, засобів масових 
комунікацій, позашкільних навчальних 
закладів.

З позицій системного підходу есте-
тичне виховання має дворівневу струк-
туру. Перший рівень передбачає чітке 
визначення мети та завдань системи, 
методологічних підходів до визначення 
змісту, форм та методів її реалізації. Не-
обхідно враховувати розвиток фізіоло-
гічної і психологічної основи естетичної 
культури; розвиток культури сприйняття 
і оцінки художньо-естетичних явищ з 
позицій єдності форм і змісту; вихован-
ня естетичного смаку в його єдності з 
естетичним ідеалом; розвиток емоційної 
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сфери особистості. З метою досягнен-
ня мети та реалізації завдань необхідно 
враховувати вікові особливості молод-
ших школярів. 

Другий рівень передбачає визначення 
закладів просвіти і культури, події та за-
ходи, які покликані реалізовувати за до-
помогою організаційних форм основні 
естетичні завдання та досягати постав-
леної мети. 

Зовнішня структура повинна відпо-
відати внутрішнім змістовим вимогам, 
щоб кожна дитина могла досягнути 
максимально можливого для себе рівня 
естетичної вихованості та естетичного 
розвитку. Єдність, відповідність, взає-
модія зовнішньої і внутрішньої структур 
складають сутність ефективної системи 
естетичного виховання. Така система, 
побудована на єдності змістових завдань 
і найбільш ефективних форм їх вирі-
шення, є стержнем системи естетичного 
виховання.

Основною змістовною складовою 
поняття «системний підхід», є понят-
тя «система». Згідно загальної теорії 
систем (Л. Берталанфі) «система» – це 
множина закономірно розташованих і 
взаємопов’язаних елементів, що утво-
рює цілісність, стійку єдність із серед-
овищем, якій притаманні інтегральні 
властивості і закономірності, що власти-
ві системі в цілому, але якими не володіє 
жоден з її елементів. Основними озна-
ками системи є: наявність найпростіших 
одиниць – елементів, які її складають; 
наявність підсистем – результатів взає-
модії елементів; наявність компонентів – 
результатів взаємодії підсистем, які мож-
на розглядати у відносній ізольованості, 
поза зв’язками з іншими процесами та 
явищами; наявність внутрішньої струк-
тури зв’язків між цими компонентами, 
а також їхніми підсистемами; наявність 
певного рівня цілісності, ознакою якої є 

те, що система завдяки взаємодії компо-
нентів одержує інтегральний результат; 
наявність у структурі системоутворюю-
чих зв’язків, які об’єднують компоненти 
і підсистеми як частини в єдину систе-
му; зв’язок з іншими системами зовніш-
нього середовища.

Поняття «система» походить від лат. 
system, що означає «ціле, яке складається 
з частин». Тому система – це об’єднання 
взаємопов’язаних і розташованих у пев-
ній послідовності елементів якогось 
цілого утворення. Цілісність виступає 
суттєвою ознакою будь-якої системи, у 
тому числі й педагогічної. Будову цьо-
го утворення розкриває його структура. 
Структура процесу на відміну від струк-
тури предметів являє собою закономір-
ний порядок зв’язку його етапів, стадій, 
станів. Обов’язковими компонентами 
педагогічної системи є такі:

– мета організації навчально-вихов-
ного процесу;

– зміст освіти і виховання;
– методи і організаційні форми на-

вчання і виховання;
– спрямованість на досягнення пози-

тивного результату;
– учитель;
– учні.
Естетичне виховання і розвиток ді-

тей здійснюється за допомогою систе-
ми естетичного виховання. Естетичне 
виховання є складним і багатогранним 
явищем, яке можна назвати «системою 
естетичного виховання». А. Карталов 
стверджує: система естетичного вихо-
вання – це «внутрішньо організована 
сукупність компонентів (сфер естетич-
ного впливу, засобів, чинників, інститу-
тів, організацій та ін.), що перебувають 
у певному зв’язку і взаємодії... Струк-
тура системи естетичного виховання 
охоплює такі компоненти: об’єкт есте-
тичного впливу, об’єкт керування сис-
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темою, естетична цінність, вольова орі-
єнтація. Найбільш загальна структурна 
модель системи естетичного виховання 
має такий вигляд: «суб’єкт – естетична 
цінність – об’єкт» [2, с. 33]. 

Аналогічного погляду дотримується 
А. Н. Семашко: «Система естетичного 
виховання включає усе різноманіття ес-
тетико-виховної діяльності, тобто осно-
вні сфери естетичного впливу, принци-
пи, що визначають зміст, форми і методи 
роботи». При цьому дослідник зазначає, 
що існує різний зміст системи на різних 
рівнях: а) науковий (система виховання 
виступає у вигляді цілісної теорії); б) на-
вчально-методичний (система, втілена у 
документах та посібниках, які програ-
мують виховний процес у навчальних 
закладах); в) практичний (інші рівні зна-
ходять утілення в організації і реальній 
справі, у відмінності форм естетичного 
виховання) [8, с. 75–76]. 

Як зазначає О. Дубасенюк, «система 
естетичного виховання – це цілеспрямо-
ваний, організований процес художньо-
естетичної освіти, розвитку, виховання 
дітей, побудований на основі сукупності 
методологічних принципів, психоло-
го-педагогічного обґрунтування мето-
дичних документів, які забезпечують 
здійснення у нерозривному зв’язку з ес-
тетичним вихованням особистості, її мо-
ральний і трудовий розвиток» [6, с. 361]. 

Б. Неменський зазначає, що у школі 
має «існувати єдина система естетично-
го виховання, яка повинна охоплювати 
і об’єднувати не лише предмети худож-
нього циклу і позакласну роботу, але бук-
вально пронизувати усе життя дитини», 
де кожен предмет, кожен вид заняття має 
своє чітке усе життя дитини» [5, с. 59]. 

Функціонування системи естетич-
ного виховання ефективно здійснюєть-
ся тоді, коли вона діє не ізольовано, а 
включається у комплекс усієї навчаль-

но-виховної роботи і здійснюється під 
цілеспрямованим педагогічним керівни-
цтвом.

Система естетичного виховання 
включає в себе виявлення і розвиток у 
дітей почуття прекрасного, піднесеного. 
Таким чином дитина пізнає світ і вира-
жає своє ставлення до оточуючого. 

Ефективність системи естетичного 
виховання залежить не тільки від єдності 
внутрішньої і зовнішньої структур. Вона 
залежить ще і від правильного розумін-
ня специфіки мистецтва як суспільного 
явища, від уміння вчителів виявити цю 
специфіку і врахувати її в методиці ро-
боти з дітьми [4, с. 58-59]. 

Мета системи естетичного вихован-
ня молодших школярів полягає в тому, 
щоб в інтерпретації творів мистецтва і 
практичної художньо-творчої діяльності 
формувати в учнів особистісно-ціннісне 
ставлення до дійсності, розвивати ес-
тетичну свідомість, загальнокультурну 
компетентність, потребу в духовному 
самовдосконаленні.

Загальна мета системи естетичного 
виховання молодших школярів конкре-
тизується в основних завданнях, що ін-
тегрують навчальні, виховні й розвива-
ючі аспекти:

– збагачення емоційно-естетичного 
досвіду, формування культури почуттів, 
розвиток загальних та художніх здібнос-
тей, художньо-образного мислення, уні-
версальних якостей творчої особистості;

– виховання в учнів естетичного став-
лення до дійсності та мистецтва, світо-
глядних уявлень і ціннісних художніх 
орієнтацій, розуміння учнями зв’язків 
мистецтва з природним і предметним 
середовищем, життєдіяльністю людини, 
зокрема сучасною технікою, засобами 
масової інформації:

– виховання здатності сприймати та 
інтерпретувати художні твори, вислов-
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лювати особистісне ставлення до них, 
аргументуючи свої думки та оцінки;

– розширення і збагачення естетич-
ного досвіду, опанування художніми 
вміннями та навичками в практичній 
діяльності, формування художньої ком-
петентності – здатності керуватися набу-
тими знаннями та вміннями, готовність 
використовувати отриманий досвід у 
самостійній діяльності згідно з універ-
сальними загальнолюдськими естетич-
ними цінностями та власними духовно-
світоглядними позиціями;

– формування системи знань та уяв-
лень про сутність, види та жанри мис-
тецтва, особливості художньо-образної 
мови мистецтв – музичного, візуаль-
ного, хореографічного, театрального, 
екранного;

– виховання художніх інтересів, сма-
ків, морально-естетичних ідеалів, по-
треб у творчій самореалізації та естетич-
ному самовдосконаленні відповідно до 
індивідуальних можливостей та вікових 
етапів розвитку, формування навичок 
художньої самоосвіти та самовиховання.

У межах розробленої системи есте-
тичного виховання молодших школярів 
було сформульовано принципи естетич-
ного виховання:

1) взаємозв’язок загальнолюдського, 
полікультурного, національного (дер-
жавного) і регіонального (етнолокаль-
ного, краєзнавчого) компонентів ес-
тетичного виховання з пріоритетом їх 
загальнокультурного спрямування; 

2) синергетичний принцип, який зу-
мовлює спрямованість системи есте-
тичного виховання на естетичний само-
розвиток особистості через поєднання 
освіти та самоосвіти, виховання та са-
мовиховання, на їх безперервність і від-
критість;

3) принцип природовідповіднос-
ті (врахування вікових особливостей 

й індивідуальних здібностей учнів) та 
культуровідповідність (розгляд системи 
естетичного виховання молодших шко-
лярів як соціокультурного феномену, 
забезпечення культурної спадковості по-
колінь);

4) принцип комплексного підходу у 
вихованні передбачає те, що система 
естетичного виховання повинна буду-
ватися так, щоб різні види мистецтва 
постійно взаємодіяли в процесі впливу 
на дитину. На цьому ґрунтується необ-
хідність здійснення міжпредметних 
зв’язків у процесі реалізації освітньої 
галузі «Мистецтво» визначається за та-
кими змістовими лініями: музична, об-
разотворча та мистецько-синтетична 
(відповідно хореографічного, театраль-
ного та екранних видів мистецтва), які 
реалізуються шляхом вивчення окремих 
предметів або інтегрованих курсів.

5) принцип цілісності передбачає вза-
ємодію факторів виховання відображе-
них у змісті основних компонентів со-
ціального досвіду – естетичних знань, 
світоглядних уявлень, емоційно-цінніс-
ного ставлення, художніх умінь, твор-
чості;

6) принцип поліхудожності, інте-
гральності, діалогічності (відобра-
ження в змісті естетичного виховання 
об’єктивних зв’язків між видами мис-
тецтв);

7) принцип варіативності на основі 
індивідуалізації та диференціації;

8) зв’язок системи естетичного вихо-
вання з соціокультурним середовищем 
(координація шкільної та позашкільної 
роботи, узгодження освітніх заходів, 
гармонізація суспільних, професійно-
педагогічних і сімейно-родинних вихов-
них впливів). 

Запропонована система естетичного 
виховання відображає характеристики 
цілісної педагогічної системи, включає 
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в себе основні складові: змістовно-ці-
льові – цілі, принципи і завдання, зміст 
навчання і виховання; функціональ-
но-процесуальні (педагогічні засоби, 
форми, методи і прийоми, способи вза-
ємодії, педагогічні технології); результа-
тивно-оцінні (критерії оцінювання про-
міжних і кінцевих результатів навчання 
інтегральні показники естетичної вихо-
ваності, гуманістична експертиза педа-
гогічної системи загалом). 

Нині не існує єдиного уявлення про 
засоби, методи, організаційні форми 
естетичного виховання. Зокрема, В. Ра-
зумний до форм естетичного виховання 
відносить працю, мистецтво, науково-
пізнавальну та ігрову діяльність. «Ма-
ючи на увазі взаємозв’язок конкретних 
форм естетичного виховання, – зазначає 
він, – ми все ж вважаємо необхідним 
зробити акцент на їх специфіці, оскіль-
ки тільки її аналіз дозволяє виявити ес-
тетично-виховні можливості, закладені 
в них, такі можливості, на використанні 
яких і вибудовується творчість виховате-
ля» [7, с. 141]. 

Актуальною сьогодні є проблема 
методів естетичного виховання. Ціка-
вою вважаємо позицію В. Кудрявцева: 
«Метод, – пише він, – фактично означає 
спосіб досягнення мети. Оскільки мета 
естетичного виховання – розвиток есте-
тичної свідомості, естетичних почуттів, 
потяг до естетичної діяльності, то, при-
родно, методи естетичного виховання 
– це різні форми впливу на особистість, 
які найкраще розвивати в їх нерозривній 
єдності (і естетичну свідомість, і почут-
тя, і поведінку людей)» [3, с. 115]. 

Серед методів естетичного виховання 
слід виділити: розповідь, бесіда, пояс-
нення, інструктаж, розгляд ілюстрацій, 
демонстрація, спостереження, вправи

Використання зазначених методів за-
безпечує формування в учнів практич-

них умінь і навичок самовиховання як 
найвищої форми виховання і подаль-
шого самовдосконалення. Вони врахо-
вують демократичні засади виховання, 
необхідність активної участі дітей у ви-
ховному процесі

Системою естетичного виховання пе-
редбачено таку структуру: 

Базовий освітньо-виховний навчаль-
ний компонент, що передбачає вихован-
ня й розвиток учнів під час вивчення на-
вчальних предметів. Він складається з 
двох частин інваріантної та варіативної. 

Інваріантна частина – предмети і 
курси базового навчального плану дер-
жавного освітнього стандарту (природо-
знавство, читання, образотворче мисте-
цтво, музика).

Варіативна частина складається з 
елективних предметів і курсів відповід-
но до можливостей педагогічного колек-
тиву, учнів, батьків.

Позаурочний компонент системи ес-
тетичного виховання забезпечує орга-
нізацію діяльність учнів поза межами 
класу й школи але за участю вчителів 
(заняття в гуртках, студіях естетичного 
виховання, участь у виховних заходах 
тощо).

Позашкільний компонент пов’язаний 
з позашкільними навчальними закла-
дами державних та громадських форм 
власності (музичні, художні школи, мис-
тецькі заклади, студії, будинки дитячої 
та юнацької творчості тощо).

Компонент самоосвіти та самовихо-
вання системи реалізується за участю 
батьків.

На думку В.О. Сухомлинського, осо-
бливе значення в системі естетичного 
виховання відіграють подорожі в світ 
краси – прогулянки, під час яких діти 
вивчають рідну природу, вчаться бачити 
і відчувати її красу; читання казок, дитя-
чих оповідань, втілення на заняттях каз-
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кових образів, знайомство з книжковими 
ілюстраціями, альбомами репродукцій 
живопису для дітей тощо.

В.О. Сухомлинський наголошував, 
що естетичне виховання починається 
з багатого емоційного підтексту відно-
син між членами колективу – чуйності, 
сердечності, задушевності. За його ви-
сновками: «У гармонійному поєднанні 
краси, що оточує людину, і краси самої 
людини провідна роль належить красі 
людських взаємовідносин» [9, с. 534]. 

Отже, особливості процесу естетич-
ного виховання молодших школярів 
обумовлені їх віковими особливостями: 
естетична свідомість, естетичні почут-
тя, які знаходяться в стадії формування, 
естетична діяльність передбачає репро-
дуктивний рівень. Результатом естетич-
ного виховання є естетична вихованість 
школярів, що відображається у відповід-
них рівнях та характеризується певними 
критеріями і показниками.

Як бачимо, структурою системи есте-
тичного виховання молодших школярів 
передбачено, що основою естетичного 
виховного впливу на особистість шко-
ляра виступає навчальна діяльність. 
Оскільки під час систематичного викла-
дання предметів художньо-естетичного 
циклу вчитель може систематично та 
цілеспрямовано виявляти виховний по-
тенціал цінностей, впливаючи на всіх 
учнів. 

Головною умовою ефективного впро-
вадження розробленої системи естетич-
ного виховання молодших школярів ста-
ло створення естетичного середовища 
в навчальному закладі, відкритого до 
активної взаємодії з навколишнім соціо-
культурним середовищем.

Наступним етапом започаткованого 
дослідження, після обґрунтування осно-
вних положень системи естетичного 
виховання молодших школярів, стала 

розробка критеріїв оцінки естетичної 
вихованості учнів, з метою адекватного 
аналізу результатів функціонування за-
пропонованої системи естетичного ви-
ховання. 

Як засвідчив аналіз наукових праць, 
естетична культура та вихованість мо-
лодших школярів становить певний 
ступінь естетичного розвитку почуттів, 
свідомості, поведінки та діяльності шко-
ляра, а саме:

– емоційно-чуттєву чуйність до пре-
красного і потворного, піднесеного та 
низького, героїчного й вульгарного, ко-
мічного та трагічного в мистецтві, в 
житті, в природі, в побуті, в праці, в по-
ведінці та діяльності;

– знання і розуміння сутності есте-
тичного у мистецтві та навколишній 
дійсності, художню грамотність, пра-
вильні уявлення, судження і переконан-
ня, пов’язані з естетичним сприйняттям 
творів мистецтва і явищ життя;

– оволодіння культурною спадщиною 
минулого, ставлення до сучасного мис-
тецтва та прогресивних тенденцій у роз-
витку мистецтва;

– ступінь розвитку творчих здібнос-
тей, інтерес і прагнення до естетичного 
освоєння світу;

– ставлення до художньої творчості, 
практичну участь у створенні прекрас-
ного в житті;

– потреби та вміння будувати життя 
«за законами краси» і стверджувати іде-
али краси у відносинах з людьми;

– наявність естетичних ідеалів; 
– розвинений художній смак;
– здатність до глибокого переживання;
– художньо-естетична творчість шко-

ляра в мистецтві, житті та поведінці.
На підставі визначення компонентів 

естетичної вихованості, виникає можли-
вість створити структурну модель есте-
тичної вихованості молодших школярів, 
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яка може бути представлена моделлю, 
зображеною на рис. 1.

Таким чином нами було визначено 
наступні критерії оцінки естетичної ви-
хованості:

– мотиваційний компонент визна-
чався за критерієм ставлення молодших 
школярів до естетичного виховання;

– змістовий компонент визначався за 
критерієм знання молодших школярів 
естетичних аспектів;

– процесуальний компонент визна-
чався за критерієм уміння молодших 
школярів здійснювати естетичну діяль-
ність. 

Критерії естетичної вихованості мо-
лодших школярів відображають її сут-
тєві характеристики і є достатніми для 
визначення сформованості означеного 
інтегрального утворення, для чого були 
виявлені їхні ознаки та визначені покаж-
чики.

Мотиваційний

Естетична вихованість молодших школярів 

Змістовий Процесуальний

Спрямованість 
особистості на 

естетичну 
діяльність

Уміння  та 
навички  

естетичної 
діяльності  

Естетичні знання 

компоненти естетичної вихованості

Естетична діяльність молодших школярів 

Узагальнюючи доробки вчених 
щодо сутності та структури системи 
естетичного виховання, зазначимо, 
що в ній виділяється змістовна, мето-
дична та організаційна сторони. Зміс-
товна сторона системи естетичного 
виховання відображає бажані якості і 
властивості суб’єкта, які мають бути 
в нього сформовані під час виховного 
процесу (мета і завдання виховання). 
Методична сторона відображає те, як 

Рис. 1. Структурна модель естетичної вихованості молодших школярів

практично вирішуються ці завдання, 
виражає сукупність принципів, засо-
бів, методів і форм, які застосовують-
ся у виховному процесі. Організацій-
на сторона вказує на те, хто виховує, 
вбачає наявність відповідних органі-
зацій.

На основі вище зазначеного, систему 
естетичного виховання молодших шко-
лярів можна зобразити наступним чи-
ном (рис. 2).



62

№ 2 / 2014 р.
♦

Рис. 2. Система естетичного виховання молодших школярів
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розвитку особистості, яка здатна сприймати оточуюче середовище у всій його красі, 
жити та творити за законами прекрасного у побуті, діяльності, поведінці, спілкуванні.
Особистість молодшого школяра потребує у красі, прагненні до гармонії, порядку.

Завдання естетичного виховання
1. Розвиток у дітей здібностей сприймання естетичних явищ навколишньої дійсності 

та мистецтва.
2. Залучення дітей до посильної участі у створенні прекрасного у всіх сферах 

людської діяльності.
3. Формування у дітей бережливого ставлення до прекрасного, цінування його в 

природі, мистецтві, побуті та інших сферах навколишньої дійсності.

Засоби Методи Форми
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Загалом система естетичного вихован-
ня є організованою і цілеспрямованою 
діяльністю різних соціальних інститутів 
у всіх сферах соціального життя й сукуп-

ністю визначених ними цілей, принципів 
і засобів, методів і форм впливу на люди-
ну, що забезпечують формування особи 
як суб’єкта естетичної культури. 
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КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ: 
ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА

Анотація: У даній науковій роботі розглянуто концепцію критичного мислення, а саме, 
сформульовано визначення, подані характеристики. Запропоновано модель складу критич-
ного мислення.

Аннотация: В данной научной работе рассмотрена концепция критического мышления, а 
именно, сформулировано определение, даны характеристики, предложена модель структу-
ры критического мышления.

Summary: In the given scientific work the concept of critical thinking is considered. Attention is 
given to its following aspects: definition and characteristics. The structural model of critical thinking 
is also suggested. 

Актуальність. Поліпшення якості 
освіти є одним із головних завдань су-
часної державної політики у галузі осві-
ти, національним пріоритетом і переду-
мовою національної безпеки держави 
[1], адже саме освіта є найважливішим 
чинником економічного та соціального 
прогресу [2, с. 12]. Сьогодні інтелекту-
альний, моральний, духовний потенціал 
особистості, різнобічність професійної 
підготовки, прагнення до інновацій, 
здатність до неординарних рішень пере-
творюються на «основний фактор само-
розвитку суспільства» [3, с. 5; 4 с. 107]. 
У зв’язку з цим, зростає роль «обґрун-
тованого вибору» [4, с. 107], розвитку і 
застосування ідей, що є функціонально 
неможливим без критичного мислення. 
Тож навчання критичному мисленню 
стає одним з найважливіших завдань 
сучасної освіти, що дозволить виховати 
«діючих суб’єктів», підготувати молодь 
до самостійної, плідної праці і життя в 
демократичному суспільстві [5].

Мета дослідження. Дана робота має 
на меті дослідження концепції критич-
ного мислення, а саме вивчення харак-
теристик, аналіз структури критичного 

мислення, включаючи опис прийомів, 
технік та методів критичного мислення, 
які можна застосовувати при вивченні 
дисциплін. 

Ступінь розроблення проблеми. Ідея  
розвитку критичного мислення зароди-
лась у США ще в ХХ столітті. На почат-
ку ХХI ж століття розвиток критичного 
мислення став однією з головних освіт-
ніх цілей у багатьох країнах Європи, 
США, Канаді. У вітчизняній педагогіці 
технологія розвитку критичного мис-
лення стала відомою у другій половині 
дев’яностих років, в першу чергу, завдя-
чуючи розробкам закордонних педаго-
гів, які започаткували практику навчання 
критичному мисленню. Серед них Дж. 
Дьюі (концепція рефлексивного мислен-
ня), М. Ліпман (концепція критичного 
мислення, що включає опис складових, 
послідовності процесу, функцій, значен-
ня), Д. Клустер (характеристики, етапи), 
Р. Пауль (обґрунтування важливості роз-
витку критичного мислення; вивчення 
його характеристик, соціальної скла-
дової), Ч.-К. Ченг (питання структури 
критичного мислення) та інші. Одними 
з перших у вітчизняній педагогіці роз-
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почали розробляти проблему критично-
го мислення Т. Затикальський, О. Тягло. 
Концепція критичного мислення все 
ще потребує системного дослідження, 
а також доопрацювання, наприклад, з 
питання структури, технік тощо. Адже 
впровадження технології розвитку кри-
тичного мислення потребує глибокого 
розуміння суті й значення явища і не має 
бути підмінене зовнішніми ознаками, з 
ігноруванням закономірних етапів його 
формування [6]. 

Виклад основного матеріалу. У ві-
тчизняній та зарубіжній педагогіці ви-
користовується безліч обґрунтованих 
варіантів визначення поняття «критичне 
мислення». Ми будемо відштовхувати-
ся від ідеї, що «критичне мислення» – 
умовна назва наукового типу мислення 
для розв’язання нетривіальних прак-
тичних проблем, що закріпилась перш 
за все в англо-американському освіт-
ньому просторі [7, с. 27]. Зрозуміло, що 
коло проблем при вирішенні яких може 
бути практично застосоване критичне 
мислення, є набагато ширшим, серед 
них життєві, професійні, проблеми осо-
бистого характеру тощо. Ми також по-
годжуємося з дослідниками в тому, що 
критичне мислення – це одна з характе-
ристик наукового мислення, котре вино-
сить правильні судження, оскільки базу-
ється на критеріях, саме себе виправляє 
(самовдосконалюється), враховує кон-
текст [8, с. 3 ]. 

Перейдемо до опису основних харак-
теристик критичного мислення. Кри-
тичне мислення самостійне (Д. Клустер,  
М. Ліпман); соціальне (Д. Клустер); таке, 
що враховує контекст (М. Ліпман); ціле-
спрямоване (А. Кроуфорд, Д. Макинстер, 
С. Метьюз); інформація є відправним, а 
не кінцевим його пунктом (Д. Клустер); 
критичне мислення починається з фор-
мулювання питань, виявлення проблем 

(Д. Клустер); його результатом є суджен-
ня (М. Ліпман); воно спирається на логі-
ку, надійну, правдиву інформацію, котра 
збирається з багатьох джерел (А. Кро-
уфорд, Д. Макинстер, С. Метьюз); воно 
обґрунтоване, тобто тяжіє до перекон-
ливої аргументації (Д. Клустер, Д. Хал-
перн); контрольоване (Д. Халперн); йому 
притаманний аналіз процесу прийняття 
власних рішень, вироблення суджень  
(А. Кроуфорд, Д. Макинстер, С. Метьюз); 
воно саме себе виправляє та самовдоско-
налюється (М. Ліпман, Р. Пауль).

Для того, щоб успішно розвивати кри-
тичне мислення необхідно, по-перше, 
розуміти його структуру. Зупинимося 
на цьому детальніше. За М. Ліпманом, 
критичне мислення складається з нави-
чок, вмінь та диспозицій. Вчений наво-
дить більше тридцяти вмінь критично-
го мислення (розкриття альтернатив і 
можливостей, сприйняття і формування 
ідей, винесення обґрунтованих суджень 
тощо). У дослідників знаходимо безліч 
інших прикладів: вміння працювати з 
поняттями та чітко формулювати думку, 
формулювати питання та давати адек-
ватні відповіді на них, прибігати до ме-
тодичного сумніву, виявляти помилки в 
ході розмірковувань, оцінювати позитиви 
і негативи як отриманої інформації, так і 
власної розумової діяльності [9, с. 171].  
Диспозиції ж створюють готовність за-
стосування навичок та вмінь критично-
го мислення у проблемній ситуації. Це 
і увага до процедури дослідження, ура-
хування інших точок зору, готовність 
бути критичним по відношенню до са-
мого себе, потреба в самокорекції тощо 
[5]. Окрім диспозицій та пізнавальних 
навичок Ч.-К. Ченг виділяє у структурі 
критичного мислення також звички та 
ідеологічні переконання [5].

Важко не погодитись з тим, що оволо-
діння навичками, вміннями критичного 
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мислення потребує спеціального прак-
тичного навчання, наявності зворотного 
зв’язку, часу тощо. Тому викладач, який 
працює в рамках технології розвитку 
критичного мислення, має ретельно оби-
рати інформативний матеріал та методи 
(прийоми стратегії) заняття. 

Повертаючись до питання структури 
критичного мислення, маємо відмітити, 
що на нашу думку, диспозиції, звички, 
переконання формують змістовий блок 
критичного мислення, в той час як логіч-
ні прийоми та техніки, методи, навички 
та вміння утворюють операційний блок 
критичного мислення.

Зупинимося детальніше на логічних 
прийомах, техніках, методах критич-
ного мислення. Вони систематизують 
процес критичного мислення, роблять 
його більш продуктивним, допомагають 
розвивати необхідні навички та вміння. 
Оскільки ми розглядаємо критичне мис-
лення як характеристику наукового мис-
лення, то немає нічого дивного в тому, 
що методи у них спільні: аналіз (як роз-
биття цілого на складові частини); син-
тез (поєднання окремих частин в єдине 
ціле); зведення (як перехід від складних 
елементів до простих з виокремленням 
основної суті); індукція (як умовивід від 
конкретного до загального); дедукція 
(як умовивід від загального до конкрет-
ного); порівняння (виокремлення схо-
жості та різниці); аналогія (перенесення 
однієї чи цілого ряду ознак з відомого 
явища на невідоме); вибудовування ідеї 
(об’єднання логічно зв’язаних елементів 
у одну концепцію); рефлексія (як усві-
домлення суті своєї власної мисленнє-
вої діяльності, аналіз, самоаналіз) тощо. 
Проте ми не повинні забувати, що кри-
тичне мислення рефлексивне, схильне 
до самоаналізу та самокорекції, тому, на 
нашу думку, рефлексія є основополож-
ним методом критичного мислення.

Дослідники зазначають, що етапами 
критичного мислення є аналіз інформа-
ції, формулювання питань, виявлення 
проблем, обговорення результатів дослі-
дження [10], а метою такого процесу є 
розвиток і практичне застосування ідей 
[11]. Критичне мислення, з однієї сторо-
ни, виявляється в проведенні суб’єктом 
глибокого аналізу, узагальненні, при-
йнятті чи запереченні інформації у ре-
зультаті оцінювання, тобто в усвідомле-
ному застосуванні інформації, а з іншої 
сторони, критичне мислення передбачає 
вимогливе оцінювання власних думок, 
ретельну перевірку власних суджень, 
тобто самокритичне ставлення до влас-
них дій [12, c. 292; 13; 9, с. 171]. Тому 
техніки критичного мислення направле-
ні на пошук слабких, вразливих місць 
в явищах, фактах, ідеях, своїй власній 
мислиннєвій роботі, вони спонукають 
до вироблення більш глибоких, обґрун-
тованих тверджень, до усунення проти-
річ, помилок, пошуку нових ідей. Це 
техніки нерозуміння, сумніву, проблема-
тизації, критики, заперечення, інверсії, 
доведення до абсурду тощо.

Розглянемо їх детальніше. Як відомо, 
техніка нерозуміння заснована на не-
чіткому розумінні запропонованих ідей, 
тверджень тощо. Вона спрямована на 
пошук простіших формулювань, аргу-
ментів. Їй притаманне багаторазове про-
говорювання аргументів, що сприяє як 
глибшому аналізу, так і вдосконаленню 
комунікації між учасниками діалогу.

Техніка сумніву (привнесення невпев-
неності в правильності ідеї) дозволяє за-
триматися детальніше на певному етапі 
дослідження, глибше проаналізувати 
об’єкт дослідження, відокремити слабкі, 
непродуктивні ідеї, аргументи тощо.

Техніка проблематизації, як напо-
легливе фіксування відсутності підстав 
для тверджень (чи їх недостатності), до-
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помагає при вибудові надійної доказової 
бази запропонованих суджень.

Критика, як фіксування недоліків як 
у змісті, так і в способах його отриман-
ня та подачі, також допомагає визначи-
ти слабкі сторони, але в той же час вона 
спрямована на самовдосконалення та 
самокорекцію, допомагає виробити кон-
структивне ставлення до недоліків.

Як ми вже зазначали раніше, критич-
не мислення слугує для розвитку та за-
стосування ідей. Техніку заперечення 
можна якраз і використовувати під час 
обговорення можливостей застосуван-
ня вироблених ідей. З однієї сторони, 
ця техніка дозволяє відкинути помил-
кові припущення, але з іншої, спонукає 
до творчого пошуку, оскільки потребує 
як розширення змісту аргументів, так 
і урізноманітнення способів їх подачі, 
щоб останні були врешті-решт прийняті.

З метою всебічного розгляду питан-
ня, пошуку нових аргументів можна та-
кож використовувати техніку інверсії. 
Суть даної техніки направлена на ак-
центування уваги на самій можливості 
й протилежної точки зору. Техніка ін-
версії полягає у фіксуванні твердження, 
що є прямо протилежне запропонова-
ному, з подальшим обґрунтуванням да-
ної точки зору.

Техніка доведення до абсурду базуєть-
ся на законі логіки, який говорить, що із 
істинного твердження, можна отримати 
тільки істинні наслідки. Тож суть полягає 
у формулюванні низки умововиводів, які 
витікають із запропонованого тверджен-
ня, причому хоча б один із запропоно-
ваних умовиводів має бути абсурдним, з 
чого,відповідно, і робиться висновок про 
помилковість самого твердження.

Оволодіння та застосування даних 
технік закладає базу для формування 
навичок та вмінь критичного мислення, 
підвищує потенціал інтелектуальної ді-
яльності, робить аналіз більш глибоким, 
призводить до більш обґрунтованих 
умовиводів. 

Висновки. Розвиток критичного мис-
лення у навчально-виховному процесі 
потребує глибокого розуміння даної кон-
цепції. У даній статті ми зосередились 
на структурі критичного мислення. Все 
ще потребують доопрацювання питан-
ня форм критичного мислення, струк-
турних зв’язків між його елементами, 
інструментів, генезису, співвідношення 
критичного з іншими видами мислення. 
Має бути також розширений арсенал ме-
тодичних прийомів та технологій, спря-
мованих на формування навичок кри-
тичного мислення.
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ 
АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У ВИЩІЙ 
ШКОЛІ ЯК ЕФЕКТИВНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Анотація: У статті розглянуто особливості застосування диференційованого підходу до 
навчання писемного мовлення англійською як другою іноземною мовою. 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности дифференцированного подхода к обуче-
нию письменной речи на английском языке как втором иностранном.

Summary: Some peculiarities of differentiated approach to teaching writing in English as the 
second foreign language are revealed. 

Реалії сьогодення потребують від 
вищої школи підготовки конкуренто-
спроможного і гармонійно розвинено-
го фахівця з високим рівнем володіння 
загальними і професійними знаннями, 
сформованими уміннями і навичками 
згідно з обраним профілем навчання. 
Реалізація цієї мети можлива тільки за 
умов застосування ефективних педаго-
гічних технологій, які визначають прин-
ципи, форми, методи, способи, прийоми 
навчання. Особливості і сутність педа-
гогічної технології як важливого чин-
ника організації навчально-виховного 
процесу розглядалися у наукових робо-
тах багатьох науковців і педагогів-прак-
тиків: А. Алексюка, Ю. Бабанського,  
В. Беспалько, Я. Болюбаша, В. Буряка,  
І. Волкова, І. Дичківської, М. Євтуха,  
І. Зязюна, М. Кларіна, О. Козлової, Б. Лі-
хачова, В. Сластьоніна, А. Слободенюка,  
М. Фіцули та ін. У зарубіжній педагогіч-
ній теорії та практиці проблему іннова-
ційних методів навчання досліджували 
такі науковці, як С.Ведемейер, Г. Вел-
лінгтон, М. Вульман, М. Кларк, П. Міт-
чел, Ф. Персиваль. С. Сполдінг, Р. Томас 
та ін. Так, за словами української дослід-
ниці О.Козлової, ефективна «педагогіч-

на технологія є радикальним оновлен-
ням інструментальних і методологічних 
засобів педагогіки і методики за умови 
збереження наступності в розвитку пе-
дагогічної науки і шкільної практики, 
набором технологічних процедур, які 
забезпечують професійну діяльність 
учителя – гарантованістю кінцевого ре-
зультату» [1, с. 65].

Одним із шляхів подальшого удоско-
налення навчально-виховного процесу у 
вищій школі є застосування особистіс-
но-орієнтованої педагогічної технології 
навчання, яка передбачає диференціа-
цію навчальних завдань залежно від ін-
дивідуальних здібностей і можливостей 
студентів. Застосування диференційова-
ного підходу до навчання студентів у ви-
щій школі є нагальною потребою сього-
дення. «Сутність диференціації полягає 
у відкритості та варіативності навчання, 
різноманітності методів, засобів і форм 
організації навчальної діяльності шля-
хом заходів, які забезпечують кожному 
студентові засвоєння знань та умінь в 
межах його можливостей. Успішність, 
результативність диференційованого на-
вчання зумовлені конкретними завдан-
нями кожного етапу навчання, шляхами 
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їх розв’язання, врахуванням особливос-
тей студентів і педагогічної майстернос-
ті викладачів» [2, с. 232]. 

Це особливо стосується навчання 
іншомовного спілкування, а саме, на-
вчання англійської мови як другої іно-
земної, адже пороговий рівень (threshold 
level) володіння іноземною мовою у 
випускників середніх навчальних за-
кладів варіюється від елементарного 
(А1 (Breakthrough), A2 (Waystage)) до 
вільного володіння (B1 (Threshold), B2 
(Vantage)). Диференційований підхід 
дозволяє організувати навчально-пізна-
вальну діяльність студентів з урахуван-
ням їхніх індивідуальних особливостей 
і можливостей засвоєння необхідного 
обсягу знань з іноземної мови і розвитку 
умінь іншомовного спілкування.

Формування комунікативної ком-
петенції, тобто здатності здійснювати 
мовленнєву діяльність у відповідній си-
туації спілкування засобами іноземної 
мови – основоположна мета навчання 
іноземних мов на сучасному етапі. Ста-
новлення комунікативного методу як 
найбільш ефективного методу у процесі 
формування навичок спілкування іно-
земною мовою відбувалося у 80-і роки 
XX сторіччя.. Яскравими представни-
ками комунікативного методу стали  
Ю. Пасов, Я. Колкер, В. Скалкін, І. Бім, Г. Ро-
гова, М. Цвєткова, З. Верещагіна, І. Шаті- 
лов та ін. Подальші наукові пошуки були 
пов’язані с дослідженнями І. Халєєвої, 
В. Воробйова, В. Сафонової, в яких був 
запропонований соціокультурний підхід 
до навчання іноземних мов. Цей підхід 
виявив нову парадигму навчання: куль-
тура – мета, мова – засіб. Взаємодія мови 
і культури стала невід’ємною частиною 
занять, що посилило мотивацію і інтер-
ес до вивчення іноземних мов. 

Суть комунікативного методу полягає 
у навчанні основних видів мовленнєвої 

діяльності – говоріння, аудіювання, чи-
тання і писемного мовлення – як засобу 
спілкування іноземною мовою в усній і 
письмовій формі.

У навчанні англійської мови за кому-
нікативною методикою традиційно най-
більша увага приділяється формуванню 
комунікативних навичок говоріння, ау-
діювання і читання. Навчання писемно-
го мовлення не має цілеспрямованого і 
систематичного характеру, і подекуди 
обмежується письмовим переказом тек-
стів для читання. Творчі письмові робо-
ти багатьох студентів не структуровані, 
не логічні і демонструють незнання 
правил написання писемних висловлю-
вань різних типів. Студенти не розріз-
няють, наприклад, твір-опис (людини, 
предметів, пам’ятних місць, цікавої по-
дії, свята тощо) і твір-висловлювання 
своєї думки, міркування «за чи проти», 
твір-розповідь від першої або від тре-
тьої особи і т.ін. Саме тому, на наш по-
гляд, необхідно вдосконалювати роботу 
з формування навичок писемного мов-
лення у практиці викладання іноземних 
мов.

Мета дослідження: визначити осо-
бливості диференційованого підходу до 
формування комунікативних навичок 
англомовного писемного мовлення 

Завдання дослідження: розробити 
комплекс диференційованих завдань для 
навчання написання такого типу писем-
них висловлювань, як твір-опис людини 
(an essay describing people). 

Термін «компетенція» (від лат. 
competentis – здатний) було вперше 
вжито американським мовознавцем 
Н.Хомським для визначення властивої 
для людини здатності виконувати мовну 
діяльність. Комунікативна компетенція 
в сучасній інтерпретації визначається 
як здатність до виконання певного виду 
мовленнєвої діяльності іноземною мо-
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вою на основі здобутих у процесі на-
вчання знань, умінь і навичок. 

Освітній стандарт з іноземних мов для 
вищої школи передбачає для студентів 1-4 
курсу (освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр») володіння іноземною мовою 
на рівні B 1 (Threshold) і B 2 (Vantage).

За цими критеріями визначаються 
вимоги до формування комунікативних 
навичок у всіх основних видах мовлен-
нєвої діяльності, зокрема і в писемному 
мовленні. Це уміння написати зв’язний 
текст за темами з різних сфер спілку-
вання; уміння написати письмові пові-
домлення різних типів: твір-опис, твір-
роздум, твір-висловлювання власної 
думки, твір-розповідь, ділові та особисті 
листи, рецензії на книги, фільми тощо. 

Формування комунікативних навичок 
писемного мовлення є найважливішим 
засобом використання знань іноземної 
мови у процесі спілкуванні з носіями 
мови за допомогою сучасних засобів ко-
мунікації. Можливість писати особисті 
та офіційні листи, необхідність запо-
внювати анкети, резюме, бланки різних 
документів мотивують студентів до ак-
тивного оволодіння письмовою комуні-
кацією англійською мовою. 

У процесі навчання іншомовної пи-
семної комунікації розрізняють навчан-
ня письма як графічної форми мови і 
навчання писемного мовлення як засобу 
спілкування у письмовій формі [3, с. 79].

Відповідно, при навчанні англійської 
мови як другої іноземної необхідно вра-
ховувати стартовий рівень володіння 
студентами англійською мовою, адже, 
якщо вони не вивчали англійську (як 
першу, або другу іноземну мову у шко-
лі), то і процес навчання писемної кому-
нікації розпочнеться з оволодіння графі-
кою і орфографією англійської мови.

На першому етапі – навчання техні-
ки письма і орфографічно правильного 

написання слів англійською мовою –  
студентам пропонуються вправи на фор-
мування графічних і орфографічних 
навичок письма: навчання графемно-
фонемних відповідностей, правильно-
го написання слів, списування текстів, 
групування слів, виписування речень з 
тексту, заповнення пропусків, розташу-
вання речень у необхідній послідовнос-
ті, диктанти тощо.

На другому етапі – оволодіння струк-
турними моделями речень, властивих 
письмовій формі спілкування – навчан-
ня писемної комунікації здійснюється у 
процесі виконання вправ на формування 
лексичних і граматичних навичок пись-
ма англійською мовою.

На третьому етапі – розвитку умінь 
писемного мовлення – студенти оволо-
дівають уміннями писемного висловлю-
вання англійською мовою на рівні по-
надфразової єдності і на рівні тексту 

На цьому етапі студентам пропону-
ються умовно-комунікативні продуктив-
ні вправи з використанням вербальних 
опор у вигляді плану, схеми або підста-
новчої таблиці з метою формування на-
вичок об’єднання одноструктурних або 
різноструктурних зразків мовлення у 
понадфразову єдність. Навчання писем-
ного мовлення на рівні тексту здійсню-
ється за допомогою виконання комуніка-
тивних продуктивних вправ, наприклад: 
написання переказів, листів, листівок, 
статей, рецензій, заповнення анкет.

Таким чином, головна мета навчання 
писемного мовлення – це розвиток умін-
ня користуватися графічною і орфогра-
фічною системами англійської мови для 
створення різних типів висловлювань, 
тобто формування писемної комуніка-
тивної компетенції. 

Зміст навчання іншомовної писемної 
комунікації залежить від етапу вивчен-
ня англійської мови як другої іноземної. 
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Диференційований підхід до процесу 
формування навичок писемного мовлен-
ня полягає в тому, що студентам з рівнем 
знань А1 (Breakthrough) пропонуються 
завдання, які відповідають можливостям 
студентів на першому етапі формуван-
ня навичок писемного мовлення. Це –  
некомунікативні (мовні) завдання. На-
приклад:

1. Завершіть речення: Sometimes  
I feel… When I see…I remember...

2. Поставте запитання до поданих 
відповідей:

3. Знайдіть лексичні і граматичні по-
милки в реченні і виправте їх.

4. Прочитайте розрізнені уривки з 
тексту і відтворіть текст у логічній по-
слідовності 

5.  Перепишіть текст, з’єднавши про-
сті речення у складносурядні і складно-
підрядні.

В епоху сучасних інформаційних тех-
нологій люди набагато рідше пишуть 
листи у традиційному вигляді. На пер-
ший план виходить SMS - спілкування 
і спілкування в інтернеті Сотні слів ма-
ють SMS- еквівалент, а так звана SMS- 
мова стала звичним явищем для міль-
йонів людей. Цей спосіб спілкування є 
одним з найпоширеніших. особливо для 
англомовних користувачів. Студентів за-
цікавить інформація про найбільш ужи-
вані SMS-скорочення, наприклад:

c = see; 4 = for; 2 = to/too; u = you; 
y = why; activ8 = activate; gr8 = great; 
m8 = mate; b4 = before; 2day = today; 
w8 = wait; 2NITE= tonight; TX =thanks; 
btw= between; YR =your;SPK= speak;  
b/f= boyfriend; g/f =girlfriend. 

Тому, можна запропонувати наступне 
завдання: 

6. Прочитайте і «розшифруйте»  
SMS-повідомлення: 

hi m8 u k? i soz i 4gt 2 cal u lst nyt-y dnt 
we go c film 2moz (60 символів)

(Hi, mate. Are you okay? I am sorry that I 
forgot to call you last night. Why don’t we go 
and see a film tomorrow?) (120 символів)

Студентам з рівнем знань A2 
(Waystage) пропонуються умовно-кому-
нікативні вправи, метою яких є вдоско-
налення лексико-граматичних навичок 
письма, адже до письмових текстів, на 
відміну від усного мовлення, висува-
ються більш жорсткі вимоги до норма-
тивності мови. Студенти також вчаться 
застосовувати різноманітні прийоми пла-
нування змісту писемних повідомлень, 
такі як: mind-map (на дошці малюється 
овал з ключовим словом теми писемно-
го висловлювання, від якого розходяться 
промені-ідеї), brainstorming (висловлен-
ня різноманітних ідей за темою твору), 
freewriting (швидке написання речень 
за темою, навіть з можливими помил-
ками), list-making and scratch outlining 
(складання переліку персонажів, подій, 
вчинків і т.п. для майбутнього твору)  
[4, с. 35].

Студентам з рівнем знань B1 
(Threshold), B2 (Vantage) пропонуються 
диференційовані завдання з метою на-
вчання написання різних типів писем-
них висловлювань, таких яке: твір-опис, 
твір-роздум, твір-висловлювання влас-
ної думки, твір-розповідь, ділові та осо-
бисті листи, рецензії на книги, фільми, 
телепередачі. Студентам потрібно про-
читати і проаналізувати тексти-зразки 
відповідних типів писемного висловлю-
вання і виконати завдання з формування 
навичок англомовного письма, як напри-
клад: виберіть з таблиці прикметники, за 
допомогою яких можна описати зовніш-
ність і характер; напишіть, які почуття 
ви і ваш друг відчуваєте часто/рідко; 
складіть речення, описавши зовнішність 
і характер вашого друга; напишіть твір-
опис за поданими в таблиці вербальни-
ми опорами.
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На завершальному етапі формування 
навичок писемного мовлення після ви-
конання відповідних мовних і мовлен-
нєвих вправ, студентам пропонується 
написати твір-опис свого друга або ві-
домої людини (descriptive essay), дотри-
муючись відповідних правил написання  
[5, с. 17].

Таким чином, сутність диференційо-
ваного навчання англомовного писемно-
го мовлення. полягає у тому, що студен-
там з різним рівнем знань пропонуються 
різні за рівнем складності завдання в 
рамках процесу поетапного формуван-

ня навичок писемного мовлення англій-
ською як другою іноземною мовою: від 
навчання каліграфії, орфографії і фор-
мування лексичних і граматичних на-
вичок письма до продукування власних 
писемних текстів різної спрямованості, 
таких як: твір-опис, твір-роздум, твір-
міркування, твір-висловлювання влас-
ної думки, анотації, рецензії, ділові і 
особисті листи тощо. Висока кінцева 
результативність в навчанні писемного 
мовлення є головним показником ефек-
тивності диференційованого навчання 
як педагогічної технології.
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Анотація: У статті проведено теоретичний та емпіричний аналіз сучасних технологій на-
вчання математики у початковій школі. На прикладі навчального курсу «Інноваційні технології 
навчання математики в початковій школі» розкрито взаємозв’язок теоретичних знань з прак-
тикою педагогічної діяльності сучасної початкової школи. 

Аннотация: В статье проведено теоретический и эмпирический анализ современных тех-
нологий обучению математики в начальной школе. На примере учебного курса «Инновацион-
ные технологии обучения математике в начальной школе» раскрыто взаимосвязь теоретиче-
ских знаний с практикой педагогической деятельности современной начальной школы.

Summary: In the article the theoretical and empirical analysis of modern technologies of teach-
ing mathematics in elementary school. For example, the course «Innovative technologies of teach-
ing mathematics in elementary school,» the interrelation of theoretical knowledge and practice of 
educational activities the modern elementary school.

Технологічний аспект викладання 
математики у початкових класах поля-
гає не у прямому, лінійному перенесен-
ні теоретико-методичних засад сучас-
ного розуміння «технології навчання», 
а у творчому пошуку шляхів продук-
тивного навчання математики молод-
ших школярів. 

Загальноосвітні навчальні заклади 
пройшли довгий шлях історичного роз-
витку. З одного боку, вони вплинули на 
збереження й прогрес культури й сус-
пільства в цілому, з іншого боку на собі 
відчули багато змін, що відбувалися в 
науці, культури всіх країн.

Труднощі виникають із тим, що в 
навчальному плані шкіл збільшується 
число досліджуваних дисциплін, ско-
рочується час на вивчення деяких кла-
сичних дисциплін, шкільних предметів. 
У їхнє число попадає й математика. Ці 
обставини створюють базу для нових 

теоретичних досліджень в області ме-
тодики математики, вимагає пошуку ін-
ших підходів в організації навчального 
прогресу. На сучасному етапі розвитку 
утворення виникла необхідність віднов-
лення методів, засобів і форм організа-
ції навчання. Це тісно пов'язано з роз-
робкою й впровадженням у навчальний 
процес нових педагогічних технологій.

Відновлення освіти підростаючого 
покоління вимагає використання не-
традиційних методів і форм організації 
навчання. Не можна опиратися тільки 
на широко розповсюджені в практиці 
навчання методи, необхідні нововве-
дення. Таким чином, виходячи з акту-
альності теми наукового проекту мета 
статті – теоретичний та емпіричний 
аналіз сучасних технологій навчання 
математики у початковій школі.

Упровадження технологій навчан-
ня на уроках математики у початкових 
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класах складає один із перспективних 
напрямів розвитку початкової мате-
матичної освіти. Наукові пошуки та 
досягнення педагогічної науки, соці-
ально-культурний розвиток загально-
освітньої школи, доробок науковців з 
методик викладання математики на усіх 
ступенях освіти (від дошкільного до ви-
щої школи) інформаційно забезпечують 
розробку новітніх технологій навчання 
для окремого навчального предмета. 
Технологічний аспект викладання ма-
тематики у початкових класах полягає 
не у прямому, лінійному перенесенні 
теоретико-методичних засад сучасно-
го розуміння «технології навчання», а 
у творчому пошуку шляхів продуктив-
ного навчання математики молодших 
школярів. 

Сучасний урок не можливо собі 
уявити без використання інтерактив-
них методів роботи. Їх перевага в тому, 
що учні засвоюють всі рівні пізнання. 
Вони точно знають, що треба на уроці 
засвоїти, які уміння придбати, для чого 
вони вчать матеріал на уроці. Діти за-
ймають активну позицію в засвоєнні 
знань, зростає їх інтерес. Значно під-
вищується особистісна роль вчителя 
– він виступає як лідер, організатор. 
Але треба зазначити, що проектування 
і проведення уроків, з використанням 
інтерактиву, потребують компетентнос-
ті вчителя, його вміння переглянути і 
перебудувати свою роботу з учнями. 
Запорукою дієвості і високої результа-
тивності всіх запропонованих форм і 
методів проведення сучасного уроку, 
крім наполегливої і кропіткої роботи, 
пов’язаної з добором необхідних ма-
теріалів, їх розробкою та обладнанням 
уроків, є також планомірність викорис-
тання зазначених форм і методів у на-
вчальному процесі.  Один із чинників, 
що сприяє реформуванню національної 

системи освіти є значне поширення но-
вих освітніх технологій [2, с. 2]. Серед 
сучасних тенденцій розвитку системи 
освіти панує культуротворча, зорієнто-
вана на розбудову цілісного освітнього 
простору, конструювання навчально-
го середовища гуманістичного типу та 
неперервний особистісний розвиток 
учнів. Саме вона складає теоретичну та 
етично-ціннісну основу технологічного 
підходу до організації навчального про-
цесу.

У педагогічній науці подаються різ-
ні означення «технології», оскільки 
вчені обирають різні об’єкти змісту 
цього поняття: В. П. Беспалько – про-
ектування процесу формування осо-
бистості учня [1]; І. Ф. Прокопенко, 
В. І. Євдокімов – творче використан-
ня принципів організації навчального 
процес [4]; О. Я. Савченко – науково-
обгрунтовану педагогічну систему[5];  
В. М. Монахов – набір процедур, що 
оновлюють професійну діяльність вчи-
теля[3]. Об’єднуючими для всіх озна-
чень є функціональні характеристики 
технологій такі, як об’єктивність під-
ходу, наявність структури та гаранто-
ваність результату. М. А. Чошанов до 
ознак технології відносить діагностич-
не цілепокладання, результативність, 
алгоритмічність, цілісність, керова-
ність [6].

Науковий доробок вчених з проблем 
технологій навчання доволі значний, 
але для його використання у початково-
му курсі математики має враховуватися 
розвивальний потенціал навчального 
предмета, закономірності формуван-
ня функціонального, алгоритмічного, 
геометричного мислення молодших 
школярів. Аналіз науково-методичної 
літератури дозволяє зробити висновок 
про нерозробленість процесуально-ді-
яльнісних засад у функціонуванні ме-
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тодологічних, особистісних, інструмен-
тальних засобів в організації технології 
навчання. Тому серед учительського 
активу зароджуються та формуються 
нові підходи до навчання математики, 
які поєднують у собі провідні ідеї на-
уковців, загальні теоретичні положення 
та власний багаторічний педагогічний 
досвід педагогічної праці.

Означення технології навчання може 
бути подано у трьох аспектах:

– науковому як частина педагогічної 
науки, що досліджує та розробляє цілі, 
зміст та методи продуктивної освіти 
(теорія цілого);

– процесуально-описовому як мо-
дель педагогічного процесу та алго-
ритм педагогічної діяльності, що інте-
грує складові педагогічного процесу до 
якісно нового рівня навчання (співвід-
несеність «ціле – частина»);

– процесуально-діяльнісному як ре-
алізацію технологічного процесу на-
вчання, що містить функціонування 
усіх особистісних, інструментальних, 
методологічних та методичних засобів 
навчання математики.

У гнучких технологіях навчання ма-
тематики в початкових класах дитина 
виступає повноцінним суб’єктом у про-
цесах діяльності. П. М. Ерднієв у теорії 
укрупнення дидактичних одиниць про-
відною умовою математичного розви-
тку та саморозвитку та саморозвитку 
молодших школярів визначає досяг-
нення цілісності математичних знань 
завдяки переструктуруванню навчаль-
ного матеріалу. Встановлення логічних 
(взаємне вивчення взаємообернених 
арифметичних дій, єдність підходів до 
складання та розв’язування текстових 
задач, взаємодоповнення у системі за-
вдань) та міжпредних зв’язків, форму-
вання цілісного образу (від недиферен-
ційованого цілого до вивчення частин 

та узагальнення знань про ціле), ак-
тивне повторення та перетворення ви-
вченого забезпечують продуктивність 
навчальної діяльності молодших шко-
лярів.

С. М. Лисенкова у навчанні молод-
ших школярів запровадила попередню 
перспективну підготовку до вивчення 
нового. Основна функція випередже-
ного навчання полягає в координації та 
управлінні процесом засвоєння знань 
всіма учнями класу у календарні стро-
ки. Подання невеликими порціями на-
вчальної інформації та закріплення її 
за допомогою опор та коментованого 
управління зберігає міру співвідно-
шення вивченого та нового матеріалу і 
сприяє при переходах від одного уроку 
до наступного збереженню логіки ви-
кладу та формуванню міцних знань. 
При вивченні складних тем С. М. Ли-
сенкова пропонує три послідовних, 
взаємопов’язаних етапи: 1) виділення 
смислових, опорних знань із викорис-
танням схем-опор та коментованого 
управління; 2) етап випередження. На 
ньому уточнюються поняття, відбува-
ється узагальнення знань з теми, від-
працьовується навичка свідомого ви-
користання опор, формуються доказові 
судження; 3) розвиток навички швид-
кого та вільного виконання розумових 
операцій та практичних дій. 

В основу технології змістового уза-
гальнення (В. В. Давидов, Д. Б. Елько-
нін) покладено використання засобів 
непрямого управління навчальною ді-
яльністю дітей при сходженні від аб-
страктного до конкретного у процесах 
змістовного аналізу та мисленого аб-
страгування. Структурування змісту 
навчання математики на основі вихід-
ної системи понять дозволяє вивчити 
зв’язки та відношення у їх єдності. При 
оволодінні математичними знаннями 
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змістовим узагальненням виступає по-
няття величини. Математичний розви-
ток молодшого школяра можна подати 
схемою:

Актуальність проблеми навчання мо-
лодших школярів математики на основі 
технологічного підходу та нерозробле-
ність теоретичних положень технології 
у методичній літератури орієнтують на 
вирішення таких завдань:

– подати теоретичне обгрунтування 
технологій у початковому курсі матема-
тики, які відповідали б критеріям техно-
логічності;

– розглянути робочі варіанти в прак-
тико-орієнтованих технологій, які за-
безпечували б розвиток математичного 
мислення молодших школярів.

Підвищення продуктивності матема-
тичної освіти можливо за умови впрова-
дження у навчальний процес технологій 
навчання. Вона мають розглядати не ізо-
льовано, а у системі початкової загаль-
ної освіти, забезпечувати концептуаль-
ну неперервність освітнього простору. 
Результати анкетування, проведеного 
серед вчителів початкових класів, свід-
чать, що 85,7% від загальної кількості 
опитаних висловилися за впровадження 
у практику технологій навчання, 94,2% 
вчителів розглядають процес технологі-
зації як закономірне явище в оновленні 
початкової школи, 91,8% респондентів 
визнають соціальну значущість освітніх 
технологій.

До педагогічних технологій, реаліза-
ція яких можлива у початковому курсі 
математики, відносимо інтерактивні тех-
нології навчання, технологію диферен-

ційованого навчання, технологію проек-
тування, технологію ігрової діяльності 
та технологію складання нестандартних 
задач. Розробка та впровадження тех-
нологій у навчання молодших школярів 
математики має здійснюватися у межах 
реалізації особистісно-орієнтованої мо-
делі, відповідати вимогам Державного 
стандарту початкової загальної освіти та 
забезпечувати неперервність особистіс-
ного розвитку учнів.

Для оволодіння технологіями на-
вчання математики у початкових кла-
сах, формуванню професійних умінь та 
педагогічної майстерності майбутніх 
учителів викладається  навчальний курс 
«Інноваційні технології викладання ма-
тематики у початковій школі», призна-
чений студентам ННІ педагогіки денної 
та заочної форм навчання для підготов-
ки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«магістр» Житомирського державного 
університету імені Івана Франка

Метою підготовки студентів з курсу 
«Інноваційні технології навчання ма-
тематики в початковій школі» виступає 
взаємозв’язок теоретичних знань з прак-
тикою педагогічної діяльності сучасної 
початкової школи.

В межах вивчення курсу «Іннова-
ційні технології навчання математики 
у початковій школі» магістранти ННІ 
педагогіки Житомирського державного 
університету ім. І. Франка виконують 
мультимедійні проекти. Їх мета – ініці-
ювати вивчення проблеми викладання 
математики в початковій школі науков-
цями, викликати громадський інтерес до 
цієї тематики, активізувати наукові по-
шуки у цьому напрямі.

Одним із соціальних замовлень 
щодо математичної підготовки, які ви-
писані в освітній галузі «Математика», 
є не стільки оволодіння ЗУНами, скіль-
ки розвиток мисленнєвих процесів або 
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математичного мислення з певними 
характеристиками. Думка про те, що 
у початкових класах достатньо навчи-
ти учнів обчислювальної діяльності та 
геометричним побудовам, є хибною, 
обмеженою, яка не відбиває реальних 

освітніх потреб молодого покоління. 
Традиційна система навчання матема-
тики орієнтує на передачу знань, тоді 
як гуманізація, оновлення навчального 
процесу передбачає формування твор-
чої особистості.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИИ НИКОЛАЯ I 
НА ПРИМЕРЕ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК КУБАНИ

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы особенностей развития образования в Рос-
сии во времена правления Николая I (1825-1855 гг.). Приводятся доказательства реакцион-
ности курса правительства в сфере образования.

Анотація: У статті розглянуто питання особливостей розвитку освіти в Росії в часи прав-
ління Миколи I (1825-1855 рр.). Наводяться докази реакційності курсу уряду в сфері освіти.

Summary: In the article is offer the features of Russian education in government of tsar Nicolay 
I (1825-1855). The adduce arguments as proof of reactionary policy in education.

Эпоха Николая I в российской исто-
риографии конца ХХ – начала ХХI вв. 
претерпела значительные изменения. 
Начавшись в начале 1990-х гг. с тради-
ционной характеристики правления как 
«апогея самодержавия» в курсе лекций 
Н. А. Троицкого «Россия в ХIХ веке», 
по мере приближения 200-летнего юби-
лея со дня рождения Николая I Павло-
вича (6 июля 1796 г.), менялись и оцен-
ки, часто на прямо противоположные. 
Юбилейные даты Крымской войны, 
оценка деятельности императора в этой 
войне уже была вполне положитель-
ной, последующие «круглые столы» на 
страницах журнала «Родина» продо-
лжили тенденцию восхваления… Вер-
шиной процесса хвалебных речей в на-
уке можно считать публикации в серии 
«Жизнь замечательных людей» двух 
работ с общим названием «Николай I»  
Л. В. Выскочкова в 2006 году и  
Д. И. Олейникова в 2012 году. 

Сфера образования – это такая состав-
ляющая культуры, которую трудно об-
винить в конъюнктурном подходе к во-
просу о характеристике эпохи, поэтому 
процесс развития народного просвеще-
ния (в рамках своего аспекта) вполне 

сможет дать ответ на вопрос – какой же 
была на самом деле политика Николая I в 
сфере образования: прогрессивной, кон-
сервативной или реакционной? Кубань 
1820–1850-х гг. в вопросах образования 
переживала те же процессы, что и вся 
остальная Россия. И в этом отношении 
она выступает как типичный пример для 
характеристики сферы в целом. 

Согласно реформе 1804 г. училища 
всех уровней представляли четкую сис-
тему, в которой каждое было ступенью 
для поступления в следующее. В осно-
вании этой системы находились приход-
ские училища – всесословные учебные 
заведения с программой, рассчитанной 
на один класс и соответственно один год 
обучения, предназначенные для подго-
товки к поступлению в учебные заведе-
ния следующей ступени – уездные учи-
лища. Курс обучения в последних был 
двуклассный и двухгодичный. Уездные 
училища были ступенью на пути по-
ступления в гимназию. Особеннос-
тью средних учебных заведений были 
выпускные экзамены, сложность и раз-
нообразие которых позволяли поступать 
в училища более высокого уровня без 
вступительных экзаменов [1, л. 2]. 
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С точки зрения руководства соблю-
далась строгая вертикаль подчинения, 
во главе которой стояло Министерство 
народного просвещения. Страна дели-
лась на университетские учебные окру-
га во главе с училищными комитетами 
тех университетов, в ведении которых 
находился округ. В свою очередь, уни-
верситетские округа делились на округа 
отдельных губерний и областей во гла-
ве с гимназией. Последние руководили 
уездными училищами, а уездные учили-
ща – приходскими.

Деятельность приходских училищ 
напрямую связана с именем войсково-
го протоиерея К. В. Россинского. По 
сути дела, его дар убеждения, пропове-
ди, кружечные сборы и пропаганда ме-
ценатства способствовали тому, что на 
Кубани возникла целая сеть подобных 
начальных училищ, которые, по его пла-
ну, должны были стать низовым звеном 
системы народного образования казаче-
ства. Согласно училищному уставу от 
5 ноября 1804 г., система приходских 
училищ является своеобразной базой с 
центром в уездном училище, в ведении 
которого (только лишь по учебной час-
ти) они состоят [1, л. 4]. Уездное учили-
ще находилось под руководством своего 
смотрителя (на момент открытия – К. В. 
Россинского), назначаемого на эту долж-
ность учительским комитетом универси-
тетского округа, в ведении которого оно 
состояло. Для кубанских училищ эту 
функцию выполнял училищный комитет 
Харьковского Императорского универ-
ситета [8, с. 8–12]. Этот же университет 
поставлял учителей для уездного учили-
ща, в него же направлялись для учебы 
наиболее отличившиеся выпускники  
[2, л. 1–2]. 

Чтобы иметь на Кубани учебные 
заведения, приведенные в более-ме-
нее завершенную систему, по мнению  

К. В. Россинского, в Черноморском вой-
ске обязательно должна была быть своя 
гимназия. Открытие гимназии состоя-
лось 9 сентября 1820 г., во главе нового 
учебного заведения стал К. В. Россин-
ский. В 1829 г. гимназия была «унич-
тожена» с формулировкой «несоответ-
ствия» новому уставу (не была чисто 
дворянской) [5]. Изменения наметились 
в 1849 г., когда произошло изменение 
гимназического курса, по которому гим-
назии делились на два вида и соответ-
ственно имели разные цели. 

Появление в 1851 г. в Черномор-
ском войске двух Окружных учи-
лищ (преобразованы из Полтавского 
и Уманского приходских училищ) не 
внесло каких-либо существенных из-
менений в ситуацию с народным об-
разованием вплоть до периода 60-х г. 
XIX в. При окружных училищах были 
организованны пансионы для детей дво-
рян войскового сословия – по 20 чело-
век на каждое [4, л. 1–7]. Училища не 
выходили за рамки основополагающей 
концепции политики в отношении про-
свещения второй четверти XIX в.: со-
словно-феодальное деление учебных 
заведений по принципу «каждому  
(в данном случае – сословию) – своё». 
Окружные училища взяли на себя функ-
цию начальных школ для дворян, цер-
ковно-приходские предназначалась для 
«людей самых нижних состояний».

Начавшийся при Николае I период 
реакции отразился, в т.ч. на сфере на-
родного образования: был принят новый 
устав учебных заведений 1828 года. Если 
при Александре I училища всех (кроме 
высшего) уровней служили ступенями 
для поступления в вышестоящие, то при 
Николае I каждый тип училищ стал по-
лностью самостоятельным и программно 
завершенным. Это выражалось в том, что 
в соответствии с сословно-феодальной 
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системой государства каждый вид училищ 
четко ориентировался на обучение того 
или иного сословия. Приходские училища 
сохранили свой одноклассный характер, 
но служили теперь лишь как учебные за-
ведения, предоставляющие минимум за-
вершенного первоначального образования 
для крестьянских детей. Уездное училище 
стало школой с законченным трехлетним 
курсом для детей городских сословий 
(купцов, мещан, ремесленников), права 
поступления в гимназию его выпускники 
были лишены. Гимназия становилась узко 
сословным учебным заведением для де-
тей дворян. Частично изменилась струк-
тура руководства учебными заведениями. 
Университетские училищные округа не 
исчезли, но Кавказ остался без округа, 
вместо него создавались губернские и 
областные дирекции училищ, осущест-
вляющие руководство учебной частью 
подведомственных им уездных училищ 
[3, л. 51]. 

С 1832 г. в Линейном Кавказском ка-
зачьем войске известны полковые школы. 
Управление как хозяйственной, так и 
учебной частью в них осуществлялось 
руководством полка. Преподавали в них 
офицеры и урядники, а об отношении 
полкового начальства к установленным 
правилам говорит тот факт, что в 1837 г. 
в ответ на возмущенное письмо директо-
ра училищ Кавказской области и Войска 
Черноморского (тогда Дирекция распола-
галась в Ставрополе) о несоответствии 
программы и времени занятий школы ко-

мандующий войсками Кавказской линии 
ответил дословно следующее: «Учили-
ще содержится во всем на счет Горского 
казачьего полка, и оно не поступало в 
распоряжение Дирекции училищ Кавказ-
ской области и Войска Черноморского. 
Оно состоит в непосредственном веде-
нии войскового начальства, как и прочие 
училища в других полках. А потому На-
казной Атаман просит об устранении 
влияния ее на училище» [6, л. 4–6].

С 1828 г. политика правительства по 
отношению к образованию изменилась 
кардинальным образом. Учебные заве-
дения были поставлены в рамки жестко-
го устава, не допускающего малейших 
отклонений от установленных правил и 
постановлений [7, с. 304]. Так, в ответ 
на просьбу директора училищ Кавказ-
ской области (он же временно руководил 
училищами Черноморского и Линейно-
го казачьих войск) о разрешении учи-
лищам, которые находятся на Кавказе, 
называться областными последовал рез-
кий отказ: «Так как особых предписаний 
о наименовании не имеется, то и име-
новаться они должны по-прежнему». 
Установка на образование была четкой 
и ясной: «… религия должна служить 
единственной твердой основой всякого 
полезного учения …» [1, л. 2].

Ликвидация системы и сословный ха-
рактер учебных заведений при Николае 
I лишний раз свидетельствует о реакци-
онном характере политики правитель-
ства в сфере образования.
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КАНАЛИ ШИРОКОГО ПРОГРАММУВАННЯ 
ТБ ТА РАДІО В СРСР ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 
РАДЯНСЬКОЇ ШКОЛИ (50-80-ТІ РР. ХХ СТ.)

Анотація: У статті аналізується використання передач масових телевізійних і радіоканалів, 
навчальних та просвітницьких програм та їх застосування у навчально-виховному процесі ра-
дянської школи у 50–80-х рр. ХХ ст.

Аннотация: В статье анализируется использование передач массовых телевизионных и 
радиоканалов, учебных и просветительских программ и их применение в учебно-воспита-
тельном процессе советской школы в 50–80-х гг. ХХ века. 

Summary: This article analyzes the usage of the programmes of mass television and radio chan-
nels, training and education programmes and their use in the educational process of the Soviet 
school in the 50’s and 80’s of the 20th century.

Постановка проблеми та аналіз 
останніх досліджень. Радянський пе-
ріод розвитку медіаосвіти (50–80-ті рр. 
ХХ ст.), характеризувався як поступо-
вим ослабленням ідеологічного пресин-
гу, так і бурхливим розвитком технічних 
засобів – масової кінотехніки, великими 
надіями на застосування телебачення, 
здешевленням технічних засобів навчан-
ня (ТЗН) для шкіл (проектори, кодоско-
пи та ін.) Одним із його особливостей 
було застосування телевізійних каналів 
широкого (масового, політематичного, 
різножанрового) програмування у дис-
танційному навчанні. Цей період розгля-
дався в багатьох роботах, але вивчений і 
осмислений ще недостатньо (Є. Громов, 
В. Єгоров, Г. Коджаспірова [2], [4], [8]).

Постановка завдання. Завдання 
нашого історико-педагогічного дослі-
дження – охарактеризувати та вивчити 
цей етап застосування телебачення і ра-
діо як ТЗН. Мета –виявлення корисно-
го досвіду актуального для організації 

навчального та науково-популярного 
мовлення і зараз. Об’єкт дослідження: 
використання продукції широкомовних 
телерадіоорганізацій у вигляді навчаль-
них та просвітницьких програм з метою 
використання їх у навчально-виховно-
му процесі школи 50–80-х рр. ХХ ст.  
Предмет: дослідження: вивчення мето-
дики, рекомендації, прийоми викорис-
тання продукції широких ЗМІ у навчаль-
но-виховному процесі. 

Основний виклад. У СРСР до 1950 р. 
склалося масове радіомовлення у вигля-
ді триступеневої структури: центральне 
радіо (Всесоюзне, ВР), республіканське, 
обласне (існували і місцеві радіовузли 
дротового радіо). Телебачення розвива-
лося з 1950-х років, але бурхливе зрос-
тання його припадає на 60-ті та початок 
70-х років ХХ ст. Воно було одно- дво-
канальним, і тільки у великих центрах, 
таких як Москва, Ленінград, Київ, були 
три-чотири канали (тоді казали «програ-
ми»). Ці канали містили програми різ-
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них тем, жанрів та спрямування (широ-
ке програмування). У 1960-ті р. відбувся 
масовий перехід на нову навчальну про-
граму [10]. Шукали методи активізації 
навчального процесу із застосуванням 
нових засобів навчання – ТБ було од-
ним з них. Справа ця була дорогою, але 
держава йшла на це, по-перше, через за-
вищені очікування від технологій дис-
танційного навчання, по-друге від іде-
ологічної установки на ретрансляцію 
культурних цінностей і потреб освіти 
для великих територій. 

Всього можна виділити три типи про-
грам, які застосовувалися у навчаль-
но-виховному процесі: спеціалізовані 
навчальні програми (уроки і програми, 
спеціально зорієнтовані на учнів: шко-
лярів, для підготовчих відділень ВНЗ), 
науково-популярні передачі (які розши-
рювали кругозір школярів, дивилося їх й 
доросле населення), передачі загально-
го змісту (фільми, спектаклі, новинні та 
суспільно-політичні). Крім фільмів і ви-
став, які могли служити матеріалом для 
уроку літератури, остання група застосо-
вувалася як матеріал виховного процесу. 
Навчальна телепередача – фактично на-
очний посібник для вивчаючих наукову 
дисципліну в рамках програм школи, 
ВНЗ, системи підвищення кваліфікації. 
Вони поділяються: 1) для прийому без-
посередньо під час уроку відповідно з 
навчальним планом, 2) для перегляду в 
позаурочний час. Форми телепередач: 
телелекція-бесіда викладає порівняно 
великий обсяг матеріалу, повністю роз-
криваючи тему уроку (30–35 хв). Теле-
візійна вставка в урок – 10–15 хвилин – 
розкриває часткові питання. Теледослід –  
демонстрація дослідів недоступних в 
школі. Телеекскурсія – відвідини цікаво-
го місця. Науково-популярні, культурно-
просвітницькі програми були розрахова-
ні на різноманітну аудиторію.

Спеціалізовані навчальні програми.  
Першою навчальної радіопрограмою 
стала «Радіо для уроку». Згодом «У 
світі слів» (1962–1996): про російську 
мову. Вони передавалися Першою про-
грамою радіо (ВР–1). Першою навчаль-
ної передачею на радянському ТБ вва-
жають лекційний курс «Автомобіль» 
студії «Техфільм», який йшов в ефір у 
Москві щотижня в січні–травні 1955 р.  
Наприкінці 50-х – початку 60-х р. ХХ ст.  
кожна радянська телестудія випускала 
пізнавальні передачі для шкіл. При те-
лерадіоцентрах працювали вчені і пе-
дагоги, журналісти, які готували для 
ефіру навчальні курси різного рівня; 
також велися записи занять для подаль-
шої їх передачі до навчальних закладів 
(«навчальне телебачення»). У Москві на 
Центральному телебаченні (ЦТ) це «На 
допомогу школі», в Ленінграді – «Теле-
візійний лекторій для старшокласни-
ків». Кілька технічних ВНЗ кооперува-
лися для спільного читання з телеекрану 
лекцій заочникам перших курсів з вищої 
математики та інших загальнотеоретич-
них дисциплін. А в березні 1965 р. на ЦТ 
відкрито спеціалізований (тематичний) 
канал, названий третьою (навчальною) 
програмою (з 1967 р. сигнал пішов і на 
Московську область). Однак ця програ-
ма ніколи не була загальносоюзною, і 
тому навчальні рубрики, що існували на 
десятках телецентрів країни були авто-
номні. Третя програма мала два осно-
вних блоки: ранковий і післяобідній [3]. 
Перший адресувався школам – це були « 
передачі на урок» пов’язані з поточною 
шкільною програмою. Денні передачі 
виходили за рамки підручника – «фа-
культативи» –адресувалися і дорослим. 
Третій (вечірній) блок відданий був для 
лекцій для підготовчих відділень – у 
Москві це були лекції Московського ін-
женерно-фізичного інституту (МІФІ). 
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Було підготовлено 60 лекцій. Вони за-
писувалися на чорно-білу плівку в ауди-
торії і випускалися в ефір за допомогою 
спеціального проектора. При підготовці 
навчальних передач ретельно аналізува-
лися поради психологів, методистів та 
вчителів – про запас знань учнів у тому 
чи іншому класі, про вікові психологічні 
особливості. Передачі мали свою дра-
матургію, композиційну відповідність 
частин. На ролі ведучих та учасників 
навчальних та освітніх передач запро-
шувалися вчені, відомі письменники, 
діячі мистецтва, педагоги. Літературу 
вів Е. Ільін, музику Д. Кабалевський, 
«Закордонне мистецтво» В.Польова та 
І. Антонова. С. Виноградова вела «Му-
зичні вечори для юнацтва», Н. Кримова 
«Драматургія і театр». Була відома 4-та 
(освітня) програма центрального телеба-
чення (в ефірі з жовтня 1967 р.). Вона за-
мислювалася як елітарна, просвітницька 
для підготовленої публіки. За концепці-
єю це була «телевізійна академія науки 
і техніки, культури і мистецтва», тобто 
більш широка за програмуванням аніж 
«Третя». Однак, залучити «культурного» 
глядача: фахівця в областях філософії, 
культурології, мистецтва не вдалося –  
програму дивилися менш освічені вер-
стви. На каналі був новаторський стиль 
подачі матеріалу і вона виділялася на тлі 
консервативного програмування Пер-
шої та Другої програм ЦТ. Дискусійний 
«Прес-центр», культурологічні «Музика 
кіно», «Ізостудія «Палітра», «Пам’ятки 
світової літератури» , спорт – «Клуб чоти-
рьох коней» – для любителів шахів, «Сто-
рінки олімпійської історії», «Майстри  
зарубіжного спорту», «Футбол». Но-
винна – «Цікава інформація». На теми 
історії – «Планета людей», психології –  
«Людина, якої ми не знаємо», «До і піс-
ля весілля» – про сім’ю, профорієнта-
ційна «Соціальний портрет професії». 

Багато рубрик було про науку і подоро-
жі. Канал у цьому вигляді протримався 
пару років, але був закритий з цензурних 
міркувань[3]. З 1969 р. там йдуть вже 
телеуроки і документалістика з життя 
СРСР. На рубежі 1960 – 1970 -х рр. ма-
сово знімаються програми – посібники 
до уроків на базі нової шкільної програ-
ми. Були підготовлені передачі «Цікава 
математика», телеекскурсія в обчис-
лювальний центр, а для вступників до 
ВНЗ, узагальнюючі уроки з математики  
[12, 156–158]. Передачі з фізики «Меха-
ніка» (1970) цикл з дванадцяти передач 
навчального ТБ, «Вільні коливання», 
«Вимушені коливання» і «Хвилі», «Ін-
дуктивний опір» [12, 171–173], «Погода 
та її передбачення». «Що вивчає геогра-
фія?» [12, 201–207]. Всі були зняті мос-
ковськими телевізійниками і педагогами.

В Україні масові телелекціі за мате-
ріалами шкільної програми вийшли у 
вересні 1965 р. – вони були зорієнтовані 
на програму підготовчих відділень ВНЗ 
[15]. У 1965 р. було передано 239,2 годи-
ни телевізійних лекцій, через п’ять років 
уже 1060 години. Аналогічні телецикли 
випустили обласні студії телебачення 
Харкова, Одеси, Дніпропетровська і До-
нецька. Потім в 1970- 1980-ті рр. виходи-
ла передача «Шкільний екран» (УТ–1) –  
уроки української мови та літератури, 
фізики. Особливо потрібно відзначити 
телелекції 1980-х років з інформатики та 
обчислювальної техніки – у той час вона 
бурхливо розвивається в СРСР. Вагомою 
складовою методичної системи навчан-
ня інформатики в школі та педагогічних 
університетах у період 1985–1995 років 
були навчальні телеуроки. На Всесоюз-
ному центральному телебаченні теле-
уроки проводив О.П. Єршов (20 теле-
уроків, загальним обсягом близько 100 
годин ефірного часу). За замовленням 
Міністерства освіти України для учнів і 
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вчителів загальноосвітніх шкіл на Укра-
їнському республіканському телебачен-
ні з 1985 р. також проводилися телеуро-
ки. В 1985 р. телеуроки проводив доцент  
В. Биць (Київський державний уні-
верситет, нині НДУ імені Т. Шевчен-
ка). Протягом наступних десяти років  
1986–1995 роках) телеуроки прово-
див професор Ю.С. Рамський (Київ-
ський державний педагогічний інститут  
ім. М.Горького, зараз це НПУ імені  
М.П. Драгоманова). Сценарії телепере-
дач були розроблені ним же. Всього було 
розроблено і проведено 125 тридцятих-
вилинних телеурків [5]. 

У середині 1980-х обсяг телемовлен-
ня на московській навчальній програмі 
безпосередньо «на урок» становив без 
повторів 160 годин на рік, причому по-
ловина цього часу припадала на частку 
гуманітарних предметів. Ще близько 
400 годин займали навчальні програми, 
що транслювалися в цілях естетичного 
та правового виховання, професійної 
орієнтації школярів і учнів ПТУ, для фа-
культативних занять, гурткової та само-
стійної роботи, підвищення кваліфікації 
вчителів [4] .

Науково-популярні передачі. Радіо. 
З початку 1960-х рр. виходили програ-
ми-радіонариси на теми подорожей. «По 
країнах і континентах», «Подорож по 
улюбленій Батьківщині». «Наука і тех-
ніка» – про науку і техніку, «У лабора-
торіях вчених» – передача з ученими в 
студії, що виходила в 1960–70-ті рр. Далі 
«Півгодини у світі науки». «НТІ – 69» –  
новинки техніки, також про космос: 
«Космос», «На космічних орбітах». 
Культурологічні «Літературні вечори» 
(з Ю. Гальперіним), «Театр і життя» (вів 
В. Комісаржевський), «Література і мис-
тецтво за кордоном» (Т. Александрова). 
Також – «Скарби радянського театру» 
(історія постановок), «Творчі портрети 

майстрів мистецтв». Для дітей – «У краї-
ні літературних героїв», «Клуб знамени-
тих капітанів» – літературно-пізнаваль-
на програма. Виходили просвітницькі 
передачі і на музичні теми – «Радіоуні-
верситет музичної культури». Перший 
ведучий Народний артист СРСР, компо-
зитор А. Хачатурян. «Недільні музичні 
вечори» (вів проф. К. Аджемов) – попу-
лярна музично-освітня передача, орієн-
тована на більш підготовлену музичну 
аудиторію. Будувалася передача навколо 
бесід про музику, що були ілюстровані 
музичними фрагментами. «Музичні ве-
чори для юнацтва» (Д. Кабалевський, 
пізніше О. Доброхотова, З. Виноградо-
ва) будувалися у вигляді бесід у великій 
студії. Для малят «В країні музичних ча-
рівників».

Магнітофони вже були доступні в 
школі, і вчитель міг монтувати звукову 
програму самостійно. У навчальному 
процесі застосовувався запис репорта-
жів, повідомлень, інсценування, що були 
створені учнями під керівництвом вчите-
ля. Поряд з формами самостійної робо-
ти з магнітною стрічкою пропонувалося 
використовувати радіопостановки за лі-
тературними творами [12, 96–98], раді-
олекції літературознавців. Записувалися 
передачі радіоклубу «Ровесники», «Клу-
бу знаменитих капітанів», екологічної 
КОАПП («Комітет охорони авторських 
прав природи»). Учням давали завдан-
ня конспектувати передачі «У світі ідей, 
пошуків і знахідок», «Вчені-школярам», 
«Земля-годувальниця» [12, 273–274 ]  
«У світі науки», «Подорож по театраль-
них залах» [12, 275].

Телебачення. Науково-популярні пе-
редачі мали велику і доброзичливу ауди-
торію, особливо якщо їх очолювали такі 
цікаві ведучі, як С. Капіца, Л. Ніколаєв, 
Ю. Сенкевич, Ю. Белянчікова. Науково-
популярні передачі йшли практично по 
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всіх каналах ЦТ. Не можна не згадати 
такі цикли, як «У світі тварин», «Клуб 
кіноподорожей», «Очевидне-неймовір-
не»; існували рубрики, присвячені на-
уці («Під знаком пі», дискусії « Новато-
ри і консерватори», конкурси «Ярмарок 
ідей», розбір проектів раціоналізаторів 
та винахідників «Це ви можете»), «Лю-
дина. Земля. Всесвіт» (ведучий В. Се-
вастьянов) [1].

У 1973 році створюють телепередачу 
на основі науково-популярних фільмів , 
включивши в неї бесіди з вченими. Вести 
запропонували фізику та історику науки 
С.Капіці. Передача отримала назву «Оче-
видне- неймовірне» [6]. Чергувалася з нею 
програма «У світі тварин». Ідея створення 
передачі належить видатному кінорежисе-
ру-натуралісту Олександру Згуріді. Про-
грама була побудована як бесіда в студії 
з відомим ученим, а після цього – показ 
документального фільму про повадки тва-
рин і птахів. Перший ведучий О. Згуріді, 
потім Н. Дроздов та В. Пєсков. У другій 
частині передачі в студії з’являються тва-
рини яких утримують небайдужі люди. 
Виходила передача телеподорожів «Клуб 
мандрівників» («Клуб кіноподорожей») з 
ведучими В. Шнейдеровим, після Ю. Сен-
кевічем. Програма організовувала числен-
ні експедиції в далекі країни, репортажі 
про яких – обов’язкова складова кожного 
випуску [1].

Глибокі за змістом культурологічні 
передачі були представлені фільмами  
В. Шкловського про Л. Толстого; теле-
візійні мемуари М. Шагінян. Серію «Лі-
тературна спадщина» вів на телебаченні 
К. Симонов. Виходили і інші літератур-
но-мистецькі передачі: «Літературний 
альманах « і «Поетична антологія», 
«Коло читання» і «Діалоги про літе-
ратуру», «Розповіді про художників» і 
огляд «По музеях і виставкових залах», 
«Зустрічі з письменниками в концертній 

студії». Телевізійні «Всесоюзні читацькі 
конференції» – зустрічі у прямому ефі-
рі з редколегіями та активом «товстих» 
літературних журналів. На телебаченні 
були історичні теледокументальні цикли 
(«Літопис півстоліття» 60-ті рр., «Наша 
біографія» 70-ті рр. ХХ століття) [11].

Передачі загального змісту. Вони 
слугували матеріалом для бесід, клас-
них годин, позакласної роботи, також в 
радянських умовах однопартійної систе-
ми застосовувалися в політінформаціях, 
партійно- ідеологічній роботи та ін. Зміст 
фільмів і вистав використовувався як під-
кріплювальний матеріал для уроків літе-
ратури та історії. Особливості створен-
ня та використання цих творів – межова 
тема педагогіки та мистецтвознавства, 
вона варта окремого розгляду (на кордо-
нах концептів «радіомистецтво», «теле-
мистецтво», «медіпедагогіка»).

Радіо. У 1960-ті р. виходили про-
грами циклу «Літературні читання», де 
акторами читалися класичні російські 
і радянські твори. Створювались пере-
дачі для студентів, молодих робітників: 
«Ким бути і яким бути», «Робоча зміна» 
(ведучий М Шилов), «Інтеграл»та «Сту-
дентська орбіта» (редактори З Яковлє-
ва та А Слонімерова), «У колі молодої 
сім’ї» (керівник проекту А. Зубова). 
Виходили передачі загальної тематики:  
«У світі прекрасного», «Запрошення до 
подорожі», «Читальний зал» , «Від мело-
дії до мелодії». 5 червня 1968 р. вийшла 
рубрика «Один день молоді країни». Всі 
вони служили матеріалом виховної ро-
боти на уроці і поза ним [1]. 

Телебачення. На першому місці тут 
стояли ідеологізовані інформаційні та 
публіцистичні програми. У розвитку 
не тільки телепропаганди, але й освіти, 
телепубліцистики, велику роль зіграла 
рубрика «Ленінський університет міль-
йонів», в рамках якої було випробувано 
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безліч жанрів, методів побудови передач, 
форм взаємодії з глядачем. Телевізійний 
«Ленінський університет мільйонів» був 
наймасовішим розповсюджувачем по-
літичних та економічних знань у країні 
(зрозуміло в дусі політекономії соціаліз-
му). Передача мала своїм витоком одно-
йменний радіоаналог [4].

Програма «Час» – головний інфор-
маційний тележурнал на ЦТ1 (ведучі 
І.Кіріллов, Н.Бодрова, А.Ліхітченко, 
А.Шатілова, В.Шебеко, А.Балашов та 
ін.). «Міжнародна панорама» – інфор-
маційна щотижнева передача (період 
трансляції 1969–1987 рр.). У 70-80-ті 
роки ХХ ст. була і щоденна передача 
«Сьогодні у світі», де обговорювали 
поточну міжнародну політику. На ЦТ, 
в означених передачах працювали ві-
домі політоглядачі: В. Дунаєв, Л. Золо-
таревский, В. Овсянніков, Ф.Сейфуль-
Мулюков, І. Фесуненко, А.Каверзнєв та 
ін. Центральне телебачення створило 
також велику суспільно-політичну що-
місячну передачу «9-та студія», яку вів 
професор В. Зорін. Була програма Льва 
Вознесенського «Проблеми-пошуки-рі-
шення» про економічні проблеми краї-
ни в студію якої дзвонили глядачі. Такі 
передачі ставали матеріалом політбесід, 
політінформацій. На уроках обговорю-
вали телепередачі: « Камера дивиться 
в світ», «Час» , «Клуб кіноподорожей 
« і пр. Вікторини для дітей проводили-
ся в передачах «Турнір допитливих». 
Велася за допомогою ТБ і пропаганда 
спорту. Поряд з такими грандами спор-
тивної журналістики як М. Озеров,  
В. Маслаченко, Н. Єрьоміна, В. Пере-
турин та ін., виступи яких самі собою 
спонукали бути «швидше, вище, силь-
ніше», пропаганда спорту і здорового 
способу життя була й в дитячих спор-
тивних передачах: «Веселі старти», «Зо-
лота шайба», «Шкіряний м’яч». Була 

спеціальна передача з вивчення шахів 
«Біла тура» (вів Л. С. Белавенець) [9].

Державний характер телебачення 
стимулював появу освітніх та культу-
рологічних передач. Якщо комерційне 
телебачення орієнтується на рейтинг, 
то фінансоване з бюджету може на це 
ніяк не звертати увагу. Художній рівень 
передач радянського телебачення був 
високий. Схожі тенденції можна було 
побачити і на іноземному телебаченні – 
такому як французьке. При телебаченні і 
радіо діяли художньо-музичні колективи 
високого рівня. Для ведення передач за-
прошувалися літературні критики, му-
зикознавці, науковці. Проте, Академія 
педагогічних наук СРСР так і не виро-
била ясних критеріїв які ж теми і пред-
мети повинні були озвучуватися або ві-
зуалізовуватися через ТБ і радіо. Хоча 
на екрані «пройшли» передачі майже з 
усіх дисциплін програми середньої шко-
ли , але перевага віддавалася темам, що 
мають принципово важливе значення в 
досліджуваному предметі. Також ефек-
там наочно недоступним у звичайній 
шкільній лабораторії: експеримент, по-
каз тих чи інших процесів у динаміці, 
відеозапис унікальних явищ природи і 
т.п. Телевізійні уроки були в формі не 
тільки лекції чи бесіди, а й інсценуван-
ня, нарису, екскурсії, репортажу. Норма-
тивно-технічна база тодішнього ТБ роз-
різняла 6 типів навчальних передач для 
дітей та юнацтва. Перший вид – мис-
тецькі передачі – кінофільми, театральні 
постановки, ігри, танці та пісні, дитяча 
художня самодіяльність; їм відводилося 
найбільше часу. Другий вид – докумен-
тально-інформаційні передачі про життя 
дошкільнят та школярів («Піонерський 
світанок», «Відгукніться сурмачі»), ди-
тячі тележурнали і газети, репортажі 
про суспільні події, книги, відвідування 
музеїв, зустрічі з письменниками і т. ін. 
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Третій вид – дотичний до навчальних –  
це науково-освітні передачі: бесіди, 
лекції, фільми та інші пізнавальні пе-
редачі. Такі бесіди багато ілюструють 
документальними фотографіями або ма-
люнками, кінофільмами, натуральними 
зразками, приладами та ін. Іноді пере-
дачі проводили у вигляді географічних, 
історичних літературних або природни-
чих екскурсій. Зміст визначався шкіль-
ними програмами з різних предметів 
або цілями загального розвитку учнів 
та дошкільнят. Подібні передачі розши-
рювали загальнонауковий і культурний 
кругозір дітей, виховують допитливість, 
задовольняють їхні запити в галузі мис-
тецтва, науки і техніки. Четвертий вид – 
передачі, що прищеплюють дітям прак-
тичні навички в малюванні, ліпленні, 
моделюванні, конструюванні і т. д. Вони 
розраховані на участь дітей в тому, що 
відбувається на екрані. Тут телебачення 
стимулює пізнавальну активність дітей. 
У них виникає бажання дізнатися ще 
більше, працювати, створювати власни-
ми руками. П’ятий вид – спортивні пере-
дачі, будовані не тільки на видовищному 
боку спорту, а й такі, що розкривають 
причини успіхів спортсменів і організу-
ють заочне навчання за допомогою ви-
датних тренерів. Шостий вид – навчаль-
ні передачі за темами шкільної програми 
[7, 343–345].

Також налагоджувалась система 
ефективного інформування вчителя про 
зміст майбутніх учбових телепередач. 
Вона надходила з трьох джерел: 1) дру-
ковані анотації; 2) телепередачі-консуль-
тації («Час вчителя», «Екран вчителя» на 
ЦТ); 3) консультації в інститутах підви-
щення кваліфікації вчителів . Ефектив-
ні й передачі у вигляді зразкових уроків 
для вчителів , на яких використовують 
передовий педагогічний досвід. [7, 348] 
Воронезька студія телебачення показу-

вала передачі «Уроки кращих майстрів 
педагогічної праці». 

Морально-етичні сторони вихован-
ня зачіпали передачі про героїзм або 
про такі якості особистості, як скром-
ність, гідність, чесність, правдивість. 
Все це постає перед юними глядачами 
у драматизованих сюжетах. Було, на-
приклад, емпірично встановлено, що 
молодші школярі добре сприймають не 
тільки захоплюючі сюжетні постановки, 
а й виступи учасників чи свідків важли-
вих історичних подій. Зустрічі-інтерв’ю 
впливають на молодших школярів силь-
ніше, ніж на старшокласників [7] .

Висновки. Сучасний учень середньої 
школи, отримуючи різну інтерпретацію 
одного і того ж факту від вчителя і від 
ЗМІ віддає перевагу версії мас-медіа і, 
насамперед, телебачення. Це не дивно, 
оскільки ми живемо в суспільстві, яке 
все сильніше орієнтується на візуаль-
ну інформацію, а не на вербальну. Для 
багатьох людей головним джерелом ін-
формації є телевізор. Візуальні образи 
відіграють важливу роль в журналах, 
газетах [13]. Як ми бачимо, на радян-
ському телебаченні і радіо було багато 
передач, які використовувалися в робо-
ті шкіл. Були і завищені очікування від 
дистанційного навчання. Труднощі були 
в наступному. Для перегляду телезанять 
людей збирали біля телевізорів, міняли 
розклад занять; крім того, автори курсів 
не мали зворотного зв’язку зі своєю ба-
гатотисячною аудиторією, і викладачам 
на місцях доводилося роз’яснювати для 
учнів важкі місця самостійно, вони ж їх 
і оцінювали. Відеомагнітофонів не було 
– накопичення передач було неможливо. 
Сьогоднішня ситуація в Україні харак-
теризується втратою традицій теленав-
чання. З одного боку, серед безлічі но-
вих каналів на ТБ абсолютна більшість 
комерційні. З другого, не створюються 
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впливові тематичні науково-популярні 
та навчальні канали. Можливо ситуація 
зміниться з відкриттям громадського ТБ. 
Очевидно, що тільки вітчизняні телека-
нали можна найуспішніше інтегрувати в 
навчально-виховний процес національ-
ної школи. З іншого боку, нові методи 
ТЗН знизили актуальність традиційного 
теленавчання. Аудіо- та відеопродукція 
сьогодні отримала цифрову мультиме-
дійну основу, а поширення методичних 
матеріалів через Інтернет (електронні 
книги, курси та ін.) отримали великий 
розголос. Тут актуальним буде досвід і 
теленавчання, і прийомів роботи з на-

вчальними кінофільмами. Отже, художні 
та методичні прийоми, знайдені і відпра-
цьовані раніше – в межах радянського 
ТБ, навчальних телецентрів, лабораторій 
ТЗН тощо, корисні і для медіапедагогі-
ки сьогодення. У них використовуються 
форми, що активізують аналітичне мис-
лення; стимули, що провокують диску-
сійність у продуктивній взаємодії. Згідно  
О.А. Баранову, ключовий механізм ді-
яльності медіапедагога: через дискусійні 
форми, що припускають домислювання, 
імпровізацію, творчого зіткнення колек-
тивних суджень – серйозно розвинути 
культуру сприйняття [14, 72–73]. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ТЕХНОЛОГІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕТНОДИЗАЙНУ 
ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ОДЯГУ

Анотація: У статті розглянуті найбільш яскраві, естетичні, візуальні прояви народного кос-
тюму та його елементів, що символізують Україну в цілому. Дослідження цих елементів, їх по-
пуляризація, перетворення в необхідний елемент буття громадян України є важливим завдан-
ням держави, громадських організацій, яке можна здійснити через підтримку, спонсорування 
діяльності та популяризації національного одягу, фольклорного стилю в моді.

Аннотация: В статье рассмотренны наиболее яркие, эстетичные, визуальные проявления 
народного костюма и его элементов, которые символизируют Украину вцелом. Исследова-
ния этих элементов, их популяризация, превращение в необходимый элемент бытия граж-
дан Украины, являются важным заданием государства, общественных организаций, которое 
можно осуществить через поддержку, спонсирование деятельности, и популяризации наци-
ональной одежды, фольклорного стиля, в моде. 

Summary: In the articles considered the most bright, aesthetically beautiful, visual displays folk 
a suit and his elements which symbolize of Ukraine. Researches of these elements, their popular-
ization, converting into the necessary element of life of citizens of Ukraine, are the important task of 
the state, public organizations, which can be carried out through support, sponsoring of activity, for 
popularizations of national clothes, folk-lore style, in a fashion.

Постановка проблеми. Швидкий 
розвиток індустрії моди та нові методи 
проектування одягу зумовили оновлен-
ня вимог до фахової підготовки вчителів 
технологій з дизайну одягу. Нині дизайн 
проникає фактично у всі сфери життя 
розвинутих країн і став невід’ємним ком-
понентом масової та елітарної культури, 
тому його вважають творчістю майбут-
нього. У зв’язку з цим виникає потреба 
розробки механізму вдосконалення про-
фесійно-педагогічної підготовки студен-
тів – майбутніх учителів технології до 
вивчення у загальноосвітніх навчальних 
закладах основ дизайну. Тому сучасний 
випускник вищого навчального закладу 
повинен бути не лише професіоналом, 
здатним успішно адаптуватися до нових 
соціально-економічних умов, а й бути 

конкурентоздатним на ринку інтелекту-
альної праці.

Останнім часом дедалі частіше вико-
ристовують етноелементи при виготов-
ленні, декоруванні та оздобленні одягу, 
що показує вплив національної само-
свідомості, культури українського на-
роду, патріотичного аспекту на зовніш-
ній вигляд повсякденного та святкового 
вбрання. 

Підготовка вчителя технологій до 
викладання дизайну одягу, зокрема, з 
використанням етноелементів – це не-
обхідність, що обумовлена сучасними 
потребами суспільства.  

Мета статті. Розкрити зміст та спря-
мованість підготовки майбутнього вчи-
теля технологій до творчого застосу-
вання етноелементів при виготовленні 
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одягу. Проаналізувати вплив етнодизай-
ну на творчий розвиток особистості.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Українська народна культура, з її гли-
бинним прагненням до естетизації, зна-
йшла своє яскраве втілення в народно-
му образотворчому мистецтві, у якому 
стійко зберігається етнічна специфіка. 
Художня культура українців бере свої 
витоки з міфології, ритуалістики та кос-
мологічних уявлень.

У різноманітних формах народного 
образотворчого мистецтва – вишивках, 
прикрасах, розписах тощо, втілені сві-
тоглядні ідеї та естетичні смаки народу, 
його повсякденний потяг до прекрасного.

Українське народне мистецтво має 
досить розвинену систему розгалужень 
творчої діяльності народу: художнє різь-
блення, плетіння, ковальське ремесло, 
шкіряні вироби, виготовлення і оздо-
блення одягу, керамічний посуд, розпис 
фаянсу і порцеляни, відновлення тради-
цій дерев’яного посуду тощо.

Якщо взяти народний одяг і розгляда-
ти його в окремих частинах нашої бать-
ківщини, то перше враження буде – це 
одяг різних народів. Тому що гуцульські 
ногавиці і наддніпрянські шаровари, по-
дільська сорочка і поліська сукня зовні 
відрізняються. Ця відмінність залежить 
від двох причин: природні умови місце-
вості та запозичення від сусідів.

Одяг найрухливіший елемент з усього 
комплексу народного мистецтва, такий, 
що не тільки легко сприймає зовнішні 
впливи сусідніх культур, а й моду, новини 
в одязі. Мода – вигадка міста, а місто – к 
ультурний центр, це робить вивчення 
одягу цікавим і в той самий час склад-
ним. Український народний одяг вивчати 
цікаво ще й тому, що народ наш живе на 
величезній території з різними природ-
німи умовами та неоднаковим впливом 
сусідніх народів. Крім того, український 

народ прожив складне історичне життя, 
повне боротьби і неспокою. Все це не 
сприяло збереженню чисто національ-
них прикмет по всій території України. 
Найбільше відмінностей у прикордон-
них районах – вплив сусідів, а найменше 
у центральних місцевостях України, де 
національних прикмет збереглося най-
більше.

Отже, приступаючи до розгляду укра-
їнського народного одягу, ми заздалегідь 
сподіваємось, що одяг в окремих части-
нах України має на собі вплив народів, з 
якими дана місцевість межує. Винятком 
є суміжні райони з Росією, бо ж, як ві-
домо, Московщина не мала культурного 
впливу на Україну.

Освоєння етнічної та національної 
культури має регіональні особливості та 
й сама етнокультура має виразний регіо-
нальний вимір (особливості етнокульту-
ри карпатських українців, Наддніпрян-
щини, Слобожанщини, Півдня).

Фольклор і сьогодні посідає значне 
місце в житті людей, є основним під-
ґрунтям для національної культури, 
пов’язаний зі сферою традиційного сві-
тогляду і соціальної психології.

З’ясовано, що навчання етнодизай-
ну одягу в усі часи було і залишається 
суспільно важливим і складним проце-
сом, пов’язаним з підготовкою підрос-
таючого покоління до життя і праці. У 
сучасних умовах прискорення темпів те-
перішнього життя, переходу суспільства 
до нового соціально-економічного рівня, 
дане питання стає ще більш актуальним.

Національна самосвідомість, культу-
ра українського народу, патріотичний 
аспект національного стилю в одязі ви-
діляється, підкреслюється багатьма до-
слідниками. Зокрема, ці аспекти народ-
ного костюма. Це зокрема німецький 
дослідник Г. Вейс, український етно-
граф В.Шухевич, художниця, дослідни-
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ця народного костюма О. Кульчицька та 
багато інших. З праць останніх десяти-
літь треба відзначити багатотомну пра-
цю про народний одяг народів Європи 
польської дослідниці Б. Базеліх, також 
дослідження Т. Карвіської [5], праці про 
український костюм Т. Ніколаєвої [3],  
Г. Стельмащук, К. Матейко та ін. 

Виклад основного матеріалу. Підви-
щення вимог до наукової та практичної 
підготовки сучасної людини тягне за со-
бою зростання ролі викладачів і їх відпо-
відальності за підготовку молодого по-
коління. Діяльність в умовах сучасного 
виробництва вимагає від кваліфіковано-
го робітника, інженера і техніка засто-
сування найширшого спектру людських 
здібностей, розвитку неповторних інди-
відуальних фізичних і інтелектуальних 
якостей. Виходячи з цього, на одне з пріо-
ритетних місць в освіті виходить завдання 
підготовки молоді до творчої праці, роз-
витку творчих здібностей, що є каталіза-
тором засвоєння нової науково-технічної 
інформації, прискорює творчу переробку 
і генерацію ще більше нових і корисних 
ідей. Тим самим творча праця забезпечує 
розширене відтворення інформації з ме-
тою забезпечення безперервного розви-
тку виробництва і суспільства.

Навчальний процес вимагає постій-
ного вдосконалення, оскільки відбува-
ється зміна пріоритетів і соціальних цін-
ностей: науково-технічний прогрес все 
більше усвідомлюється як засіб досяг-
нення такого рівня виробництва, який в 
найбільшій мірі відповідає задоволен-
ню потреб людини, що постійно підви-
щуються, розвитку духовного багатства 
особистості. Тому сучасна ситуація в 
підготовці фахівців вимагає докорінної 
зміни стратегії і тактики навчання у вузі. 
Головними характеристиками випускни-
ка будь-якої освітньої установи є його 
компетентність і мобільність. В зв'язку 

з цим акценти при вивченні учбових 
дисциплін переносяться на сам процес 
пізнання, ефективність якого повністю 
залежить від пізнавальної активності 
самого студента. Успішність досягнення 
цієї мети залежить не лише від того, що 
засвоюється, але і від того, як – індиві-
дуально чи колективно, в авторитарних 
або гуманістичних умовах, спираючись 
на увагу, сприйняття, пам'ять або на весь 
особистісний потенціал людини, за до-
помогою репродуктивних або активних 
методів навчання.

Підготовка майбутніх учителів тех-
нологій набуває важливого значення для 
вирішення завдань соціалізації підрос-
таючого покоління, його підготовки до 
професійної діяльності в оновленому 
соціально-економічному середовищі та 
формування технологічної культури, в 
тому числі конструкторсько-проектуваль-
ної та проектно-художньої. Технологія, 
як область наукових знань стає систем-
ним феноменом дійсності, що інтегрує 
знання про перетворювальну діяльність, 
спрямована на задоволення різноманіт-
них потреб людей. У такому контексті 
проектно-художні знання й уміння є 
невід'ємним компонентом технологічної 
освіти, ініціюючи необхідність синтезу-
вання технологічних знань, умінь з ху-
дожніми. Аналіз технологічних, худож-
ніх знань у навчанні майбутніх учителів 
технологій в педагогічних вишах наочно 
реалізується в художньому проектуванні 
(дизайні) з використанням різноманіт-
них матеріалів (тканини, деревини, ме-
талу). Дизайн визначається як творча ді-
яльність, що об'єднує досягнення різних 
областей людської діяльності – техніки, 
інженерного конструювання, технології, 
економки, соціології, мистецтва.

Виконання творчого проекту розви-
ває вміння аналізувати свої дії, здійсню-
вати самоконтроль, сприяє успішному 
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подоланню психологічних пізнавальних 
перешкод. Учні вчаться захищати свій 
проект публічно, коректно реагувати на 
рецензію. У найбільш розвинутих галу-
зях промисловості, у тому числі й легкій, 
процес проектування виробів складаєть-
ся з трьох основних етапів: зародження 
– розробка проекту, виготовлення й ви-
пробування моделі. Створюючи проект 
виготовлення моделі швейного виробу, 
учні також дотримуються зазначених 
етапів, а саме проектують виріб від ідеї 
до його реалізації з урахуванням потреб, 
традицій, можливостей. Для того, щоб 
залучити учнів до виконання творчого 
проекту, вчитель сам повинен досконало 
володіти процесом проектування виро-
бів, а вся система освіти повинна спри-
яти цьому. Саме готовність майбутніх 
учителів технологій до використання 
методу проектів під час навчання дизай-
ну костюма, методологічною основою 
якого є комплексне застосування прин-
ципів проблемно-розвиваючого навчан-
ня та методу об'ємного синтезу техноло-
гічних знань, до розробки трьохрівневої 
структури навчальних проектів, сприя-
тиме формуванню відповідних умінь і 
навичок в учнів [4].

Розглядаючи поняття одяг, костюм, 
слід відзначити, що вони нерозривно 
пов'язані з таким поняттям як мода. У 
костюмі мода проявляться досить яскра-
во, коливання пов'язані з соціальними 
змінами, класовістю суспільства, нови-
ми досягненнями текстильного вироб-
ництва та багатьма іншими явищами. 
Основною причиною цього є розвиток 
способів виробництва масової продукції 
та удосконалення засобів комунікації. До 
модних змін найбільш схильні мобільні 
елементи костюма: фактура, колір, ма-
люнок тканини, лінії та декор. Певний 
вид або тип одягу невпинно доповню-
вався новими елементами та аксесуа-

рами, утворюючи костюм. Одяг не має 
свого власного життя і історії. Він живе 
разом з людиною, змінюється разом з 
нею, її звичаями, поняттями про красу і 
стандарти фігури людини. У різні часи й 
у різних країнах поняття про красу були 
різні. Саме з одягу, як основного складо-
вого елементу, формується його історич-
на довершеність – костюм. Як елемент 
та продукт культури костюм входить у 
систему мистецтва, мистецтвом костю-
ма в межах декоративно-прикладного 
мистецтва та дизайну. 

Розглядаючи одяг як систему, мож-
на стверджувати, що вона знаходиться 
в постійному розвитку. Модні зміни в 
костюмі утворюють безперервний рух 
форми. Процес формотворення костюма 
супроводжується певною пульсацією, 
народженням простої геометризованої 
конфігурації, накопиченням ознак, на-
пруженням, вибухами, нарешті перехо-
дом у новий сталий стан.

У розвитку напрямків сучасної моди 
визначальними чинниками її динаміки 
і варіабельності є традиції та новації. 
Основною мистецького стилю україн-
ського національного одягу є стиль ба-
роко. Крім того, що національний одяг – 
це естетична база, на якій народні митці 
створили орнамент вишивок, мережива. 
Вишивка та мереживо на одязі – свідо-
цтво мистецького смаку, майстерності.

Простота і динамічність є одним 
з основних напрямів сучасної моди. 
Адже саме ці якості лежать в основі на-
ціонального українського костюма, до 
традицій якого все частіше звертаються 
модельєри. Століттями накопичений до-
свід рукоділля, переданий з покоління в 
покоління, утілюється в одязі, додаючи 
йому абсолютно виразний і впізнаваний 
національний колорит. 

Придивіться до свого гардероба, на-
певно у вас є щось, що нагадує тради-
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ційну українську сорочку, може бути 
сукня-сорочка, затишна в прохолодну 
погоду, зручна в літню спеку, незамінна 
в повсякденному використанні, так як 
не сковує рухи рук, бо українські люди 
звикли працювати. Жіноча сорочка в 
українському народному костюмі була 
найзначущішою і помітнішою детал-
лю. Найвищим ступенем розвитку крою 
є створення за його допомогою таких 
форм одягу, які найточніше повторюють 
натуральні пропорції фігури людини та 
дозволяють їй максимум вільних рухів. 
Багата вишивка, що прикрашала рукава, 
подоли, пройми, була тісно пов'язана і 
з особливостями тканини, з якої шив-
ся одяг – домотканою, з природним за-
барвленням, шорсткою поверхнею, або 
покупної, фабричної, льняної або бавов-
няної, і з облаштуванням побуту, чому, 
власне, і було присвячене життя жінки. 
Необмеженість рухів, свобода посадки, 
декоративність оформлення, використо-
вування натуральних тканин – ось осно-
вні прерогативи «українського» напряму 
в сучасній моді [1, 2].

Перспективи подальших пошуків у 
напрямі дослідження. З метою форму-
вання професійних умінь і навиків реко-
мендовано зважати на специфіку вмісту 
матеріалу, що вивчається, завдань підго-
товки фахівця, часу, особливості складу 
студентів, наявність засобів навчання.

Висновок. Особливого психокорек-
ційного ефекту можна досягти аналі-
зуючи орнаменти, елементи етнічних 
костюмів, що дозволяє проникати в гли-
бинні аспекти психіки, пов’язані з уза-
гальненням внутрішніх суперечностей 
суб’єкта, що й спонукає до творчості та 
трудової діяльності. Цьому сприяє виго-
товлення викрійки, її моделювання з ви-
користанням етнокомпонентів.

Проблеми трудового виховання під-
ростаючого покоління, підготовки його до 
самостійного трудового життя у різні істо-
ричні епохи привертали увагу педагогів, 
філософів, видатних громадських діячів. З 
їх адекватним розв’язанням пов’язувались 
плани формування всебічно розвиненої 
особистості та реформування, удоскона-
лення суспільства в цілому.
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ТЕКСТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

(НА МАТЕРІАЛІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація: У статті розглянуто питання розвитку соціокультурної компетенції учнів почат-
кових класів у процесі роботи над текстами, створеними на основі місцевого краєзнавчого 
матеріалу.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы развития социокультурной компетенции уча-
щихся начальных классов в процессе работы над текстами, созданными на основе местного 
краеведческого материала.

Summary: The article deals with the development of sociocultural competence of primary 
school pupils in the process of working on songs created on the basis of Local History material.

Актуальність проблеми та аналіз 
основних досліджень і публікацій. Зна-
чення української мови як навчального 
предмета в початковій школі випливає 
з її суспільних функцій. Маючи статус 
державної мови, вона є засобом між-
особистісного й міжнаціонального спіл-
кування, єднання громадян України в 
суспільно-історичну спільноту – народ, 
скарбницю знань, культурних надбань 
нації й людства, джерелом і засобом пе-
редачі набутого життєвого досвіду [1].

Вивчення української мови розширює 
та активізує словниковий запас учнів з 
урахуванням тих груп слів, усталених 
висловів, що відображають реальне 
життя народу, сприяє розвитку в учнів 
мовних, інтелектуальних та пізнаваль-
них здібностей; формує гуманістичний 
світогляд, моральні й естетичні переко-
нання, національні та загальнолюдські 
цінності.

Наукова література розкриває окремі 
питання репрезентації естетичної функ-
ції мови, зокрема сутності естетичної 
функції, її зв’язку з іншими функціями 
мови, насамперед комунікативною (Ав-
рорін В.Г., Будагов Р. А., Горшков О., 

Дроздовський В. П., Мечковська Н. Б. та 
ін.), наукові основи засвоєння учнями ес-
тетичної функції рідної мови висвітлені 
в працях лінгвістів (О. Потебня, В. Гум-
больдт, Ш. Баллі, В. Виноградов, І. Галь-
перін, В. Головін, Я. Мукаржавський,  
В. Телія та ін.), психологів та психолінг-
вістів (Леонтьев О. М., Виготський Л. С., 
Жинкін М. І., Рубінштейн С. Л. та ін.), у 
методичних роботах (Горшков О., Куче-
рук О. С., Марко В., Миронюк Н., Ми-
ропольська Н., Моїсеєва Л., Пасічник Є., 
Пентилюк М., Сухомлинський В. О. та 
ін.). Національну ознаку як обов’язковий 
компонент мовної особистості виділя-
ють С. Я. Єрмоленко, Ю. Н. Караулов , 
Л. І. Мацько, Л. М. Паламар, Т. І. Симо-
ненко. Думка про те, що етнокультурне 
середовище має вплив на формуван-
ня мовної особистості та специфіку її 
мовленнєвої діяльності простежується 
в роботах Г. Антипова, Ф. Бацевича,  
А. Вежбицької, Р. Кіся, В. Красних,  
О. М. Леонтьєва та інших. Учені дово-
дять, що розвиваючись в етносередови-
щі, засвоюючи мовні й культурні явища, 
які є специфічним способом відобра-
ження етносом довкілля, особистість 
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переймає й наслідує традиції викорис-
тання мовних одиниць, властивих пев-
ній етнічній культурі, у ситуаціях спіл-
кування.

У процесі навчання української мови 
проблема взаємозв’язку мови і культури 
постає особливо актуальною та біполяр-
ною: мова пізнається через культуру, і 
завдяки мові відбувається перехід у світ 
культури. Звідси загальновизнаний висно-
вок про необхідність країнознавчого під-
ходу як одного з визначальних принципів 
у навчанні української мови, а саме у роз-
витку компетенції учня початкових класів.

Компетенція (від. лат. competencia – 
коло питань, з якими людина добре обі-
знана, володіє знаннями і досвідом) – це 
інтегрований результат опанування зміс-
том загальної середньої освіти, який ви-
ражається в готовності учня використо-
вувати засвоєні знання, уміння, навички, 
а також способи діяльності у конкрет-
них життєвих ситуаціях для розв'язання 
практичних і теоретичних задач.

Тому мета та завдання дослідження:  
визначити розвиток соціокультурної 
компетенції у процесі роботи над тек-
стами різних типів і видів.

Відповідно до мети були поставле-
ні наступні завдання: дослідити вплив 
краєзнавчих текстів на розвиток соціо-
культурної компетенції учнів, дослідити 
розвиток словникового запасу.

Для реалізації мети використані мето-
ди аналізу, порівняння, спостереження, 
систематизації.

Виклад основного матеріалу дослід- 
ження. Мета навчання української мови 
полягає у формуванні мовної, комуні-
кативної компетенції, соціокультурної 
компетенції, яка включає в себе дані 
про мову як національно-культурний 
феномен, котрий відображає духовно-
моральний досвід народу, що закріплює 
основні моральні цінності, уявлення про 

зв’язки мови з національними традиція-
ми, а також усвідомлення учнями краси, 
виразності й естетичних можливостей 
української мови, і мовної, що включає 
різні мовні навички й уміння: володіння 
лексикою, граматикою, уміння адекватно 
сприймати й породжувати тексти, які від-
повідають комунікативним завданням.

Соціокультурну компетенцію учнів 
формує соціокультурна змістова лінія 
програми. Соціокультурна змістова лінія 
– реалізується перш за все через систему 
інтелектуально та емоційно зорієнтова-
них завдань, що передбачають опрацю-
вання спеціально дібраного дидактичного 
матеріалу, зокрема через систему текстів, 
які слугують меті оволодіння школяра-
ми національними й загальнолюдськими 
культурними і духовними цінностями, а 
також нормами, що регулюють стосунки 
між поколіннями, націями, сприяють ес-
тетичному й морально-етичному розви-
ткові особистості, що забезпечує соціо-
культурну компетенцію [5]. 

Соціокультурний підхід до навчан-
ня мови пронизує й інші змістові лінії. 
Так, опановуючи комунікативну змісто-
ву лінію, учні оволодівають культурою 
сприйняття усних і писемних вислов-
лювань, культурою їх аналізу, відбору, 
осмислення й запам’ятовування інфор-
мації, культурою спілкування в найріз-
номанітніших життєвих ситуаціях, умін-
ням логічно, виразно, точно й досконало 
виражати власні думки, почуття, не об-
ражаючи співрозмовника.

Аналіз мети, змісту і структури соціо-
культурного компонента, критеріїв його 
засвоєння засвідчує, що основою цього 
компонента є текст або система тема-
тично об’єднаних текстів відповідного 
спрямування. А результатом роботи з 
готовими текстами має стати здатність 
учнів складати усні чи письмові вислов-
лювання з певної культурологічної теми.
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За комунікативно-діяльнісним підхо-
дом до вивчення української мови текст 
розглядається як результат будь-якого 
виду мовленнєвої діяльності – вислов-
лювання у звуковій або графічній формі 
(говоріння, письмо), а також об’єкт розу-
міння (читання або аудіювання).

Методичний аспект використання тек-
стів на уроках мови ґрунтується на розу-
мінні тексту як мети, засобу оволодіння 
мовою і мовленням. Робота з текстом дає 
змогу предметніше розв’язувати про-
блеми внутрішньопредметних зв’язків, 
показувати функціонування у мовленні 
мовних одиниць усіх рівнів, проводити 
спостереження за відповідними мовни-
ми явищами, реалізовувати лінгвістич-
ний, комунікативний, етнокультурознав-
чий та діяльнісний компоненти змісту 
навчання української мови.

Прийоми і методи інтенсифікації на-
вчання мови передбачають на сучасному 
етапі підвищення ролі тексту як вихідного 
навчального матеріалу на шляху форму-
вання комунікативної компетенції учнів.

У шкільній практиці слово «текст» 
широко вживається у значенні «уривок 
з якого-небудь словесного твору, який 
призначається переважно для навчаль-
ної мети (текст вірша, текст вправи, 
текст диктанту та ін.), а також як закін-
чений у композиційному і змістовому 
плані твір (приказка, прислів’я, повість, 
оповідання, роман)» [4, с. 52].

У лінгвістичному плані «текст» розу-
міють як системне утворення, у якому 
формуються із з’єднаних речень (про-
стих і складних) на смисловій, компози-
ційній, синтаксичній основі [4, с. 52].

Отже, текст як мовна одиниця харак-
теризується семантичною цілісністю, за-
кінченою структурою, у якій наявна спе-
цифічна пов’язаність речень та інтонація. 

Детальний аналіз змісту навчання з 
української мови в початковій школі дає 

можливість дійти висновків, що шкільні 
підручники пропонують достатню кіль-
кість вправ і завдань, які ґрунтуються на 
краєзнавчому матеріалі, однак до нього 
вчителеві необхідно мати цілеспрямо-
ваний допоміжний матеріал, який у по-
єднанні з основним забезпечить успіх у 
досягненні мети, яка стоїть перед кож-
ним спеціалістом початкової ланки осві-
ти: сформувати і розвинути пізнавальний 
інтерес до об’єкту пізнання і до самого 
процесу навчальної праці, постійно вдо-
сконалювати навчально-пізнавальну ак-
тивність молодших школярів шляхом ви-
користання різноманітних форм роботи в 
навчально-виховному процесі, виявляю-
чи та розвиваючи потенційні можливості 
учнів 1-4 класів, озброюючи їх знання-
ми краєзнавчого матеріалу, призначення 
якого – глибоко пізнавати слово, а через 
нього – і світ навколо себе, історію свого 
роду, рідного краю, історію імен та пріз-
вищ, носії яких прославили своєю само-
відданою працею українську землю.

Проаналізований матеріал у підруч-
нику, який використовується для реалі-
зації соціокультурної лінії доводить, що 
цьому питанню не надається належної 
уваги з боку авторів підручника та самих 
учителів, що у свою чергу призводить до 
зниження пізнавальної активності учнів з 
погляду на свою історію, звичаї, знання 
про свій рідній край, що призведе до зни-
ження рівня соціокультурного розвитку.

Аналіз основного змісту навчання, 
закладеного у шкільному підручнику [2; 
3], методичного апарату текстів щодо 
розвитку навчально-пізнавальної актив-
ності у роботі над краєзнавчим матері-
алом та результатів проведеного анке-
тування доводить, що цінність такого 
матеріалу вчителями не помічається з 
декількох причин:

– автори не виділяють завдань, які ак-
тивізують пізнавальну діяльність молод-
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ших школярів на основі краєзнавчого 
матеріалу, що є у змісті вправ;

– самі вчителі початкових класів не 
надають великого значення краєзнавчо-
му матеріалу, особливо під час вивчення 
складних мовних тем;

– добір і розробка методичного мате-
ріалу на основі місцевого краєзнавчого 
матеріалу потребує від вчителя систе-
матичної роботи з виявлення цікавих 
фактів та створення творчих вправ, які 
сприяли б розвитку навчально-пізна-
вальної активності учнів;

– за навчальними програмами у ВНЗ 
(на факультетах підготовки вчителів по-
чаткових класів) зовсім не відводиться 
годин на вивчення особливостей форму-
вання соціокультурної компетенції учнів 
початкових класів ні в курсі сучасної 
української мови, ні в курсі методики ви-
кладання української мови в 1-4 класах.

Тому ми пропонуємо декілька текстів 
для розвитку соціокультурної компетен-
ції у процесі вивчення теми «Іменник» 
у 3 класі.

Перші поселенці
Разом з Іваном Жуком на берег річки 

Рудки прибуло кілька десятків козаків із 
сім'ями. Це були перші поселенці яблунів-
ських земель. Належала Яблунівка При-
луцькому полковнику Дмитру Горленку, 
потім гетьману Скоропадському.

Село ділиться на кутки і кожний має 
свою неповторну назву. Загайщина за-
ймає частину села біля красивого гаю. 
Жуківщина загалом невеличкий куток, 
на якому переважно живуть люди із 
прізвищем Жук, нащадки перших Жуків. 
Куток Чабарня взяв собі назву від чаба-
нів, бо колись в Яблунівці дуже було по-
ширене вівчарство.

Ще на території яблунівських земель 
є ставочок, котрий має назву Дубки. 
Можливо, колись там і були дуби, але 
зараз немає.

Зарудка
Зарудка здається звичайнісіньким ху-

тірцем, яких в Україні тисячі. І все ж 
він незвичайний. Колись давно виділяли 
селянам землі між Знам’янкою і Тара-
сівкою. Люди селилися на цих наділах, 
утворюючи хутори. 

За переказами назва хутора похо-
дить від річки Рудки. Хутір знаходився 
за Рудкою.

Згадують, що Зарудка була оточена 
звідусіль садами. Великими, розкішними, 
дбайливо доглянутими, особливо яблуне-
вими та вишневими.

Поступово річка Рудка замулилась, 
перетворилась у болото. Зараз у Зарудці 
проживає близько двадцяти осіб.

Чари красуні
Є у Прилуцькому районі велике село з 

такою поетичною назвою як Яблунівка. 
І на думку приходять яблуневі квітучі 
сади. Аж не віриться, що спочатку був 
хутір Жуків, який заснував козак Іван 
Жук. І мав той Жук дружину Ганну, яка 
родом була з села Кононівка на Полтав-
щині. Так причарувала Івана кононівська 
красуня, що посадив він на честь милої 
яблуню, та й назвав село Яблунівкою.

Використовуючи регіональні тексти, 
учитель спирається на психологічні осо-
бливості учнів, зокрема вікові, індиві-
дуальні, бере до уваги своєрідність міс-
цевого мовлення, суспільно-економічні 
стосунки, традиції краю. 

Отже, узагальнення спостережень 
і підведення підсумків виконання за-
вдань, фіксування ступеня активності 
школярів, зростання якості теоретичних 
знань, сформованість практичних умінь і 
навичок дає нам можливість зробити ви-
сновки про те, що в результаті групової 
колективної діяльності з використанням 
краєзнавчого матеріалу в учнів початко-
вих класів під час роботи над текстами 
значно підвищується, перш за все, піз-
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навальний інтерес до вивчення україн-
ської мови, поглиблюються пізнавальні 
потреби, формуються моральні якості 
особистості. Краєзнавчий матеріал та-
кож сприяє розвитку в учнів активного 
мислення, підвищує культуру спілкуван-
ня і рівень соціокультурної компетенції.

Висновки. З викладеного матеріа-
лу можна зробити висновки, що ефек-
тивність даних текстів для формування 
краєзнавчих понять і збагаченню слов-
ника, активізації пізнавальної діяльності 
і розвитку мовлення учнів перевірялася 
шляхом з’ясування ступеня вироблення 
в учнів умінь і навичок аналітичного, 
конструктивного та творчого характеру, 

причому основними позитивними по-
казниками вважалися збільшення кіль-
кості школярів з високим і середнім 
рівнями та зменшення кількості учнів із 
низьким рівнем знань, умінь і навичок.

Ефективна організація навчально-ви-
ховної та пошуково-дослідницької робо-
ти учні початкових класів, яким повідо-
мляли певний обсяг знань для роботи 
з текстами, отримають більше можли-
востей у старших класах для того, щоб 
краще пізнати свій рідний край, глиб-
ше проникнути в таємниці української 
мови, а значить – на якісно вищий сту-
пінь підняти рівень своїх знань, умінь та 
навичок.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ ДО ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація: У статті розглянуто сутність психологічної готовності майбутніх вчителів до про-
фесійної діяльності та виділені основні компоненти цієї готовності.

Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность психологической готовности буду-
щих учителей к профессиональной деятельности и выделены основные компоненты этой го-
товности.

Summary: In the article essence of psychological readiness of future teachers is considered to 
professional activity and the basic components of this readiness are selected.

ХХІ століття визначається сформова-
ною тенденцією щодо соціального запи-
ту на високий рівень освіченості, культу-
ри, професіоналізму фахівців. Система 
вищої освіти в Україні формується як 
одна з найголовніших цінностей дер-
жавності та суспільної свідомості. Го-
ловна мета вищого навчального закладу 
– це формування професійної готовності 
і майстерності майбутнього спеціаліс-
та. У державних документах про освіту, 
психологічній та педагогічній літературі 
часто вживаються поняття професійної 
компетентності, професійно-психоло-
гічної готовності спеціалістів як вимога 
до їх фаховості. Зупинимось детально на 
теоретичному аналізі цих понять [1; 3].

Під професійною готовністю,  
А.М. Зимичев розуміє, володіння про-
фесійними знаннями, уміннями і нави-
чками, які дозволяють вирішити завдан-
ня з професійної діяльності суб’єкта. 
Ефективна професійно-психологічна 
готовність забезпечується не лише во-
лодінням спеціальними знаннями, умін-
нями та навичками, а й наявністю ряду 
індивідуальних психофізіологічних 

якостей особистості. Вивчення передо-
вого педагогічного досвіду свідчить про 
те, що у закладах професійного навчан-
ня актуальною є проблема професійного 
відбору та професійного становлення 
молоді, яка тісно переплітається з про-
блемою успішного оволодіння студен-
тами професією. Психологічне станов-
лення неможливе без самовизначення 
особистості. За О. Радченко, професійне 
самовизначення – це особлива форма са-
мовизначення особистості, свідомий акт 
виявлення і, становлення своєї позиції в 
ситуації вибору професії, у процесі про-
фесійної підготовки [3; 4, с. 130]. 

Проблеми виховання, освіти, роз-
витку молодого покоління набувають 
особливого значення, оскільки доля 
майбутнього людства більшою мірою 
залежатиме від розвитку духовної й мо-
ральної сфери суспільства. Тому саме 
професійна психолого-педагогічна ді-
яльність учителя як носія духовних цін-
ностей, спадкоємця поколінь покликана 
сприяти утвердженню гуманної, демо-
кратичної особистості, здатної до само-
розвитку, самореалізації своїх інтересів. 
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Психологічна готовність майбутнього 
педагога є важливою передумовою для 
досягнення досконалості в педагогічній 
діяльності [2].

Проблема готовності особистості до 
діяльності широко висвітлюється у те-
орії та практиці як психології, так і пе-
дагогіки. Готовність як психологічний 
феномен досліджували: М.І. Дяченко,  
Л.А. Кандибович, М.Д. Левітов, В.О. Мо- 
ляко, Л.С. Нерсисян, А.Ц. Пуні, О.Н. Че- 
бикін, О.О. Ухтомський та ін. Досліджен-
ню готовності викладача до різних видів 
педагогічної праці приділено увагу в 
роботах таких дослідників, як А.О. Дер-
кач, Г.С. Костюк, Д.С. Мазоха, В.О. Мо-
ляко, А.Ф. Петченко, В.О. Сластьонін, 
В.М. Чайка, П.Р. Чамата, Є.С. Шевчук, 
В.І. Щербина, та ін. Питання професій-
но-педагогічної підготовки майбутнього 
вчителя висвітлені у працях: О.А. Аб-
дуліної, А.М. Алексюка, І.А. Зязюна,  
Г.О. Балла, Н.В. Кузьміної, Д.Ф. Ніко-
ленка, Л.П. Пуховської, С.О. Сисоєва та 
інших [1; 2; 4]. 

На думку О.М. Пєхоти, найважливі-
шою характеристикою підготовленості 
вчителя до професійної діяльності є про-
фесійна компетентність [4, с. 48]. Теоре-
тичний аналіз психолого-педагогічної 
літератури дав змогу розкрити сутність 
професійної компетентності вчителя як 
складового особистісного утворення на 
засадах теоретичних знань, практичних 
умінь, значущих особистісних якостей 
та досвіду, що зумовлюють готовність 
учителя до виконання педагогічної ді-
яльності та забезпечують високий рі-
вень її самоорганізації. Професійна 
компетентність учителя не має вузько 
професійних меж, оскільки від нього 
вимагається постійно осмислення роз-
маїття соціальних, психологічних, педа-
гогічних та інших проблем, пов’язаних з 
освітою [2; 3].

Теоретичний аналіз різних підходів 
до розуміння сутності професійної ком-
петентності дозволив дійти висновку, 
що її необхідно розглядати в процесу-
альному аспекті, вона виявляється через 
діяльність і має діалектичний характер. 
Визначено Л. Г. Карповою, що профе-
сійна компетентність охоплює всі сфери 
особистості: вона є провідною метою, до 
досягнення якої має прагнути вчитель у 
процесі свого професійного становлен-
ня [1, с. 14]. 

Л.Г. Карпова обґрунтувала, що струк-
турними компонентами професійної 
компетентності є три сфери: мотивацій-
на, предметно-практична (операційно-
технологічна), а також сфера саморегу-
ляції. Охарактеризуємо їх.

Розвиненість мотиваційної сфери 
учителя (мотиви, настанови, орієнтації, 
спрямованість) забезпечує сформова-
ність: загальнокультурної компетент-
ності вчителя, що передбачає знання 
культури України та світової культу-
ри, володіння іноземними мовами і 
комп’ютером, розвинену культуру мови 
та поведінки, уміння жити в соціумі та 
встановлювати контакти з людьми; осо-
бистісно-мотиваційної компетентності, 
котра передбачає сформованість цінніс-
них орієнтацій учителя, настанову на 
особистість учня, гуманістичну спря-
мованість діяльності; соціальної компе-
тентності, пов’язаної зі здатністю нести 
відповідальність за свої дії та дії учнів, 
брати участь у спільному прийнятті рі-
шень з колегами, учнями та їхніми бать-
ками, регулювати конфлікти ненасиль-
ницьким шляхом на основі відповідних 
норм і правил, жити у злагоді з людьми 
інших культур, мов і релігій, виявляючи 
толерантність та ін.

Предметно-практична (операцій-
но-технологічна) сфера характеризу-
ється: сукупністю знань (професійних 
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з предмета, психолого-педагогічних, 
методичних, методологічних); умінь 
(гностичних, комунікативних, органі-
заційних, діагностичних, проективних, 
конструктивних, управлінських); якос-
тей (обов’язкових важливих і бажаних), 
що зумовлює ефективність реалізації 
учителем професійно-педагогічних 
функцій [1].

Сформованість цієї сфери сприяє 
розвиткові певних підвидів професійної 
компетентності: методологічної компе-
тентності, яка передбачає знання прин-
ципів, методів, форм, процедур пізнання 
і перетворення педагогічної дійсності, 
знання загальнонаукової методології, 
сформованість світогляду розвиненість 
умінь з організації і проведення педаго-
гічних досліджень, знання методологіч-
них норм та уміння їх застосовувати в 
процесі розв’язування проблемних ситу-
ацій, здатність до інноваційної діяльнос-
ті, наукового обґрунтування критичного 
осмислення та творчого застосування 
концептуальних наукових положень, 
уміння прогнозувати, проектувати та 
управляти навчально-виховним про-
цесом практичної діяльності, котра 
включає сформованість знань і умінь зі 
здійснення освітньої, виховної, розви-
вальної, діагностичної, організаційної, 
комунікативної, самоосвітньої діяль-
ності; уміння мотивувати і планувати 
діяльність, визначати її зміст; впливати 
на учнів; здійснювати аналіз, оцінку, 
контроль діяльності; уміння реалізувати 
свою світоглядну позицію через адек-
ватні її технології; проводити досвідну 
діяльність та ін.; дидактико-методич-
нї, яка передбачає сформованість таких 
знань і умінь, як закономірності, прин-
ципи, методи і засоби навчання; сутнос-
ті процесу навчання; форм організації 
навчання; диференціації та індивідуалі-
зації навчання; технології навчання та 

ін.; спеціально-наукової, яка передбачає 
сформованість знань і умінь з предмета, 
що викладається; спеціальних профе-
сійних умінь (пізнавальні, конструктив-
ні, інформаційні); економіко-правової, 
до якої належить сформованість знань 
і умінь основ ринкової економіки, тру-
дових відносин, менеджменту; валеоло-
гічної, яка передбачає знання та уміння 
в галузі здоров’я та здорового способу 
життя; інформаційної, котра включає 
володіння новими інформаційними тех-
нологіями та уміннями їх використання; 
управлінська, яка передбачає сформо-
ваність знань основ теорії управління; 
розвиненість умінь інформаційних, ана-
літичних, цілепокладання, організацій-
них, планування, контрольно-діагнос-
тичних, координацій; регулювання, а 
також умінь організовувати навчально-
пізнавальну діяльність учнів на уроці, 
впливати на вчинки й поведінку вихо-
ванців; комунікативної, що передбачає 
сформованість знань, умінь і якостей 
особистості, які сприяють ефективній 
взаємодії з іншими суб’єктами навчаль-
но-виховного процесу та ефективному 
перебігу педагогічної діяльності [1].

Аналіз психолого-педагогічної прак-
тики, здійснений Л.Г. Карповою, свід-
чить про недостатню сформованість у 
вчителя навичок професійного само-
аналізу, що залежить від уміння зайня-
ти рефлексивну позицію, а також не-
дооцінки самосвідомості [1, с. 14-17]. 
Це призводить до неадекватних оцінок 
різних аспектів власної діяльності , осо-
бистості (якостей) та поведінки, а та-
кож заважає продуктивній взаємодії та 
вирішенню педагогічних завдань. Це 
й зумовлює необхідність формування 
третього компонента професійної ком-
петентності вчителя сфери саморегуля-
ції, розвиненість якої сприяє вирішен-
ню вказаних завдань. Сформованість 
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цієї сфери професійної компетентності 
сприяє розвитку такого її підвиду, як 
психологічна компетентність, яка перед-
бачає знання загальних характеристик 
особистості (спрямованість, характер, 
темперамент, здібності тощо), особли-
востей перебігу психологічних процесів 
(мислення, пам’яті, уяви, тощо), мето-
дів психологічного дослідження для ви-
вчення особистості учня; діагностики 
його розвитку, закономірностей навчан-
ня і виховання (психологічні основи на-
вчання і виховання), закономірностей і 
особливостей вікового розвитку учнів, 
уміння переносу психологічних знань у 
реальну педагогічну практику і педаго-
гічну діяльність, володіння способами 
і прийомами психічної саморегуляції. 
Необхідно розвивати й аутокомпетент-
ність, тобто володіння уміннями й нави-
чками управління вольовою та емоцій-
ною сферами, технологіями подолання 
професійної деструкції, сформованість 
рефлексії. Наявність у вчителя вказаних 
ключових компетентностей свідчить про 
сформованість його професійної компе-
тентності. Результатом її сформованос-
ті є готовність учителя до інноваційної 
діяльності, розвинений індивідуальний 
стиль діяльності та досконалий рівень 
розвитку психолого-педагогічної куль-
тури [1; 2; 5].

Носіями педагогічних інновацій ви-
ступають творчі особистості, які здатні 
до: рефлексії – що спонукає педагога до 
самопізнання, самовизначення, осмис-
лення ним свого духовного світу; само-
розвитку – як творчого ставлення індиві-
да до самого себе, здатного перетворити 
світ на краще; самоактуалізації – як фак-
тора безперервного прагнення людини 
до розвитку своїх особистісних можли-
востей; професійного самовдосконален-
ня – як цілеспрямованої діяльності педа-
гога щодо систематичного формування 

і розвитку в собі позитивних і усунення 
негативних якостей особистості, само-
освіти, оновлення і удосконалення наяв-
них у спеціаліста знань, умінь і навичок 
з метою досягнення бажаного рівня про-
фесійної компетентності [2].

Психолого-педагогічна підготовка 
майбутнього вчителя розглядається і як 
підготовка його до непреривного про-
фесійного розвитку (О.М. Пєхота). І 
важливу роль у цьому відіграє перехід 
від масово-репродуктивної до індивіду-
ально-творчої освіти. Особливостями 
сучасної психолого-педагогічної підго-
товки майбутнього вчителя є орієнтація 
на розвиток особистості студента як не-
повторної індивідуальності; створення 
оптимальних умов для його становлен-
ня, особистісного розвитку; розвиток в 
ньому механізмів саморозвитку, само-
регуляції та самовиховання; в підтримці 
на шляху професійного самовизначення 
і самореалізації, готовність його до ре-
алізації особистісно-орієнтованого на-
вчання в майбутній професійній діяль-
ності [2; 4].

Розглядаючи професійно-педагогічну 
підготовку, І.А. Зязюн на перше місце 
виносить психолого-педагогічну, що, в 
свою чергу, складається з таких осново-
положних компонентів: функціональне 
самовизначення педагога в навчальному 
процесі (хто Я?, для кого Я?), його пози-
ція; знання про критерії педагогічної дії, 
взаємодії, процесу; педагогічні здібності 
як основний покажчик педагогічної май-
стерності (Як я реалізую критерії педаго-
гічного процесу? Якою мірою впливаю 
на студентів, чи є для них авторитетом, 
зразком для наслідування?); рефлексія 
педагогічних дій в кожному інтервалі 
навчального процесу (для чого?, що?, 
як?, чи досягнув мети?) [4, с. 46-47].

І.А. Зязюн довів, що вагомою части-
ною професійно-педагогічної підготовки 
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майбутнього вчителя, її системоутворю-
ючим стрижнем є психолого-педагогічна 
практика студентів. У процесі психоло-
го-педагогічної практики студенти усві-
домлюють роль і об’єктивну необхід-
ність теоретичних знань, їх прикладний 
характер, проявляють критичне відно-
шення до одержаних знань, аналізують 
їх, теоретично осмислюють, моделюють 
на їх основі, або, змінюючи, проектують 
свою діяльність. Реалізація теорії зміц-
нює творче і свідоме ставлення майбут-
ніх вчителів до педагогічної діяльності. 
З огляду на принцип єдності теорії й 
практики І.А. Зязюн, вважає, що метою 
сучасної професійно-педагогічної підго-
товки є готовність майбутнього вчителя 
до реалізації особистісно-орієнтованого 
навчання [4, с. 47-48].

Під професійно орієнтованою 
особистістю майбутнього вчителя,  
Т.Ю. Осіпова, розуміє особистість, у 
якої на достатньому рівні сформовані 
як професійні якості (схильність до са-
мовиховання, професійна педагогічна 
спрямованість, майстерність, професій-
на усталеність, тощо), так і особистісні 
(спрямованість на професію вчителя, 
любов до дітей, організаторські та кому-
нікативні схильності, соціальні якості та 
ін.). Розвиток професійних якостей май-
бутніх фахівців під час навчання у вищо-
му навчальному закладі сприяє розвитку 
їхніх особистісних якостей, формує про-
фесійно орієнтовану та психологічно 
готову особистість майбутнього вчите-
ля. В колективі цей процес відбувається 
найбільш ефективно, тому вважається, 
що колектив студентської академічної 
групи є чинником формування профе-
сійно-орієнтованої особистості майбут-
нього вчителя [3; 4]. 

Другим чинником формування профе-
сійно-орієнтованої особистості майбут-
нього вчителя визначають особистісно-

орієнтоване виховання (І.Д. Бех). Свою 
життєстверджуючу функцію особис-
тість може сповна реалізувати, якщо ці 
норми будуть внутрішньо сприйнятими 
нею, стануть невід’ємною частиною уяв-
лення про саму себе. Саме це, на думку  
І.Д. Беха, є складовою саморозвитку і 
самовиховання людини як особистос-
ті, що, у свою чергу, є основною метою 
виховання як суспільного явища. Лише 
особистісно-орієнтованому вихованню 
під силу досягнення особистісно-роз-
вивальної мети, оскільки воно акцентує 
увагу на усвідомленні вихованцем себе 
як особистості, на його вільне і відпо-
відальне самовираження. Основа реалі-
зації особистісно-орієнтованої взаємодії 
полягає в установках тих, хто здійснює 
означену взаємодію, а саме: відкриті 
взаємини, безоцінне сприйняття, емпа-
тичне слухання, тощо [1; 5]. 

Вміння налагоджувати особистісні 
стосунки з іншими є неодмінною скла-
довою формування професійних якостей 
майбутнього педагога. Практично вті-
люючи особистісно-орієнтовані виховні 
технології, педагог у стінах школи мо-
делює майбутнє суспільство. Досягнен-
ня цієї мети пов’язану з його виховною 
установкою – синтезом професійних та 
індивідуальних рис особистості вихова-
теля. Засвоїти необхідні суспільні, про-
фесійні й особистісні цінності, а також 
набути вмінь налагоджувати необхідні 
соціальні зв’язки та відносини, май-
бутні вчителі найбільш повно можуть у 
студентському колективі. Важливу роль 
у згуртуванні колективу відіграє осо-
бистісно-орієнтована взаємодія, осно-
вою якої є спілкування-діалог. Для того, 
щоб взаємодія між членами студентської 
групи носила особистісно-орієнтований 
характер, необхідно, щоб стосунки між 
студентами були суб’єкт-субєктними, 
коли постійно береться до уваги їхнє 
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власне ставлення до спільної діяльності 
та психологічний клімат групи [3; 4]. 

В умовах колективу студентської гру-
пи майбутні вчителі мають можливість 
найбільш повно розкрити свої колекти-
вістські якості, розвинути організатор-
ські й комунікативні здібності набути 
важливого досвіду щодо формування 
дитячого колективу, що має важливе 
значення для їхньої подальшої профе-
сійної діяльності. Позитивна особистіс-
но-орієнтована взаємодія між членами 
колективу навчальної академічної групи 
є однією з умов формування професій-
но-орієнтованої особистості майбутньо-
го вчителя [2; 5].

Іншою умовою формування профе-
сійно орієнтованої особистості майбут-
нього вчителя виступає розвиток про-
фесійної педагогічної усталеності (З.Н. 
Курлянд). Під професійною усталеністю 
в педагогічній діяльності розглядається 
синтез якостей та властивостей особис-
тості, що дозволяє впевнено, самостій-
но, без емоційного напруження в різ-
них, часом не передбачуваних умовах, 
виконувати свою професійну діяльність 
із мінімальними помилками впродовж 
тривалого часу [1; 4]. 

У процесі розвитку професійної 
усталеності формуються й особистісні 
якості студентів. Під час формування 
професійної педагогічної усталеності 
вдосконалюються, наприклад, такі осо-
бистісні якості: самоусвідомлення (що є 
основою формування розумової актив-
ності і самостійності, вдосконалення 
себе і пошук смислу життя); активність 
(прагнення вийти за межі реалізованих 
можливостей, розширити сферу діяль-
ності); педагогічні здібності, властивос-
ті та якості, що забезпечують успішність 
у здійсненні певної діяльності тощо. 
Основою розвитку особистості є спіль-
на діяльність, у якій здійснюється за-

своєння нею певних соціальних ролей. 
Передбачаючи своє майбутнє, усвідом-
люючи свої досягнення і недоліки, лю-
дина прагне до самовдосконалення за 
допомогою своєї діяльності, навчання, 
гри, праці, спілкування з іншими людь-
ми, самоосвіти тощо [4].

За моделю формування професійно 
орієнтованої особистості майбутньо-
го вчителя одним із провідних засобів 
його формування є спільна діяльність 
колективу студентської групи. Осно-
вними видами спільної діяльності у ви-
щому навчальному закладі є навчальна, 
трудова, пізнавальна, спортивна, творча, 
науководослідна, позанавчальна, вихов-
на діяльність тощо. Але сама навчальна 
діяльність досить індивідуалізована і 
не сприяє формуванню колективу. По-
трібні спеціально організовані групові 
форми навчального процесу, що несуть 
системоутворюючий компонент для 
формування колективу, зокрема твор-
ча колективна діяльність педагогічної 
спрямованості [4].

На якому б етапі професійного та жит-
тєвого шляху не був учитель, він ніколи 
не може вважати свою професійну кон-
цепцію остаточно завершеною. І в цій 
принциповій відкритості, незаверше-
ності відображається фундаментальна 
особливість розвитку особистості вчи-
теля, формування його індивідуального 
досвіду, професійної самосвідомості та 
категоріальних структур професійного 
мислення [2].

Таким чином, саме в університеті, у 
процесі навчання закладаються основи 
майбутньої психолого-педагогічної ді-
яльності. Це дає можливість молодому 
педагогові впевнено почувати себе в 
професійній діяльності, швидше адапту-
ватися в умовах сучасної школи, успіш-
но розв’язувати складні завдання на-
вчально-виховної роботи, вміти вивчати 
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особистісні якості й особливості учнів, 
визначати оптимальні умови психолого-
педагогічного та корекційного впливів, 
глибоко аналізувати результати своєї 
діяльності, вміти справлятись з емоцій-

ним та фізичним навантаженням. Адже, 
фізично та психологічно готовий до ро-
боти з дітьми з психофізичними пору-
шеннями вчитель формує педагогічно 
кероване середовище.
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