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Олена Адаменко 
(Луганськ)

УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ 
ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ

Одну з найскладніших галузей людської діяльності -  управління -  
вважають визначним чинником ефективності будь-яких соціальних систем. 
Тому важливою складовою педагогічної науки є теорія управління 
педагогічними системами, яка у своему становленні пройшла кілька етапів: 
накопичення знань, узагальнення емпіричного матеріалу, виведення 
теоретичного знання й обґрунтування технологій управління.

Аналіз процесів становлення і розвитку цієї теорії, запровадження її 
здобутків у практику є важливою умовою збереження прогресивних 
тенденцій в освіті. Особливої актуальності тепер, коли проходять докорінні 
перетворення в діяльності педагогічних систем, набуває усвідомлення 
особливостей розвитку теорії управління на етапі, який безпосередньо 
передував сьогоднішньому її стану, тобто у другій половині XX століття. 
У даній статті представлені результати аналізу динаміки та змісту 
дисертаційних досліджень з проблем управління педагогічними системами в 
названий період.

У журналі “Радянська школа” (1955, №10) надрукований перелік 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата й доктора педагогічних 
наук, захищених у перше післявоєнне десятиріччя (1945-1954 роки). Серед 
них лише одна, присвячена питанням управління. Це кандидатська 
дисертація Д.Є.Лобера “До питання про наукову організацію шкільної 
адміністрації'” (Ізмаїльський держпедінститут). Д.Є.Лобер зосереджується на 
питаннях планування, обліку і документації в школах, його дисертація є 
узагальненням існуючого на той час раціонального досвіду цієї роботи.

У 50-ті роки захистили кандидатські дисертації з проблем управління
В.О.Сухомлинський (“Директор школи -  керівник навчально-виховної 
роботи”, 1955 р.), А.С.Яскажук («Авторитет учителя та засоби його 
створення і зміцнення», 1956 р.), Г.П.Катренко («Контроль і керівництво 
завучем школи навчально-виховним процесом на уроці», 1958 р.).

Г.П.Катренко на основі власного досвіду роботи та узагальнення досвіду 
роботи завучів ряду шкіл Херсонської та Миколаївської областей розглядає 
стан і завдання внутрішкільного контролю й керівництва навчально- 
виховною роботою, основні принципи внутрішкільного контролю й 
керівництва, місце і роль завуча в організації, керівництві й контролі 
навчально-виховною роботою вчителів на уроках, обґрунтовує вимоги до
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завідувача навчальною частиною як організатора і керівника педагогічного 
пороцесу, дає перелік прав і обов’язків завуча.

На той період існувала певна невизначеність у розподілі обов’язків між 
директором і завучем, і дослідники звертали на це увагу. Питанню чіткого 
розподілу праці між директором і завучем присвятив окремий параграф 
своєї дисертації і В.О.Сухомлинський. Як і Г.П.Катренко, він поєднував у 
собі вченого і практика, тому його погляди на проблеми внутр і шкільного 
управління дуже цінні. Кандидатська дисертація В.О.Сухомлинського 
виконана на 16-річному досвіді керівництва навчально-виховною роботою -  
па посаді завідуючого навчальною частиною, директора школи і завідуючого 
районним відділом освіти, теоретичні висновки базувалися на даних 6- 
річного спостереження за діяльністю педагогічного колективу та учнів і 
випускників Павлиської школи.

У дисертаційній роботі В.О.Сухомлинський висвітлив широке коло 
питань: робота директора з підвищення педагогічного і методичного рівня 
вчителів; підбір, розподіл і виховання педагогічних кадрів у школі; крити» 
самокритика в учительському колективі; планування в школі; організаь 
шкільного режиму; керівництво навчально-виховною роботою на уроц» 
керівництво системою перевірки й оцінки знань учнів; керівництво 
домашньою і позакласною роботою учнів; керівництво індивідуальною 
роботою учителів; керівництво роботою педради, предметних комісій, 
мето доб’єднань; вивчення, узагальнення й поширення передового 
педагогічного досвіду в школі; керівництво роботою з батьками тощо.

Але дисертаційне дослідження В.О.Сухомлинського відрізняється не 
тільки широким охопленням і різноманітністю аспектів діяльності 
директора школи, а й глибиною аналізу, визначенням причин і 
взаємозв’язків цих аспектів, розумінням закономірностей управлінської 
діяльності. У 50-ті роки, коли головною функцією управління вважався 
контроль, В.О.Сухомлинський зробив висновок щодо необхідності 
перенесення на перше місце в діяльності директора функції педагогічного 
аналізу. Управлінську діяльність директора школи В.О.Сухомлинський 
розумів як систему, спрямовану на розвиток як учня, так і вчителя. За 
Сухомлинським, розвиток дитини - мета будь-якої педагогічної діяльності, в 
тому числі й управлінської; дитина є суб’єктом саморозвитку, активним 
учасником педагогічного процесу; учитель є організатором процесу розвитку 
дитини і в той же час суб’єктом саморозвитку; директор -  це організатор 
спільної діяльності вчителів у досягненні мети діяльності школи. Під метою 
внутрішкільного управління він розумів створення умов для розвитку 
особистості учнів та вчителів, головними ж його завданнями вважав 
.ормування гуманістичних стосунків між учителями і учнями і створення 
педагогічного колективу. У дисертації на основі конкретних даних доведено,
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що гуманізація внутрішкільного управління впливає на підвищення 
ефективності цілісного педагогічного процесу.

У 60-ті роки кількість дисертацій з проблем управліннями 
педагогічними системами дещо збільшується. Серед авторів таких 
досліджень: А.Д.Бондар, який захистив підготовлену на кафедрі педагогіки 
Київського університету докторську дисертацію у Тбілісі в 1969 р. («Основні 
проблеми розвитку загальноосвітньої школи в період завершення 
будівництва соціалізму і переходу до побудови комунізму (за матеріалами 
Української PCP)»); Є.С.Березняк («Педагогічні та організаційні передумови 
переходу до загальної середньої освіти (за матеріалами Українскої PCP)», 
1967 p.); І.В.Хазан («Особливості роботи класного керівника в старших 
класах загальноосвітньої школи у зв’язку з підготовкою учнів до праці», 
1965 p.); С.М.Полгородник («Організація праці та управління діятельністю 
класних керівників у загальноосвітній школі», 1966 p.), ДЛ.Демчиля 
(«Передумови здійснення загальної середньої освіти в сільській місцевості”, 
1969 p.), П.Г.Зашита (“Соціально-педагогічні засади планування розвитку 
загальної освіти (за матеріалами Української PCP)”, 1969 p.), М.Д.ЦІтурмай 
(«Шляхи раціонального використання бюджет)7 часу та умов праці вчителів 
початкових класів”, 1969 p.).

Одним з найважливіших аспектів дослідження А.Д.Бондаря за існуючою 
на той час традицією було доведення визначальної ролі комуністичної партії 
в розвитку системи загальної освіти в Українській PCP. Але, незважаючи на 
заідеологізованість тексту дисертації, цінним у ній є висвітлення на 
широкому фактичному матеріалі взаємозв’язку розвитку економіки, 
педагогічної науки та шкільної практики.

У дисертації С.М.Полгородника знов-таки на основі аналізу вивчення 
передового досвіду окремих шкіл і багаторічного власного досвіду 
дисертанта розроблено рекомендації щодо керівництва й контролю з боку 
директора школи і його заступника діяльністю класних керівників. Основний 
зміст цих рекомендацій зводиться до таких положень: робота директора 
школи з класними керівниками має бути спрямована на підвищення їх 
кваліфікації, удосконалення їх педагогічної майстерності, контроль за 
здійсненням програм, планів, виконанням своїх обов’язків; при призначенні 
вчителя класним керівником треба враховувати його особисті якості, а також 
особливості учнів і батьків даного класу; класних керівників на наступний 
рік треба призначати на початку другого півріччя поточного року; в річних 
планах школи та тижневих планах директора треба більше уваги приділяти 
питанням управління діяльністю класних керівників; методичним 
об’єднанням класних керівників школи має керувати директор школи або 
його заступник з навчальної роботи. Деякі висновки, що їх зробив автор 
дослідження, мають суперечливе формулювання. Так, у підсумковому 
розділі дисертації робиться висновок, що однією з найважливіших складових
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наукової організації й управління діяльністю класних кер.вників є “сувора 
регламентація діяльності класних керівників, яка передбачає всілякий 
розвиток їх ініціативи” (стор.23 автореферату),

П Г Зашита присвятив своє дослідження обґрунтуванню соціально- 
педагогічних засад планування розвитку загальної середньої освіти. 
П ланування шкільної освіти з педагогічної точки зору він розглядає “як 
самий розвиток освіти, а не лише складання планів” (стор.138 дисертації-). 
Основою соціально-педагогічного планування П.Г.Защита вважає 
спрямованість планів на підвищення ефективності освіти шляхом 
перебудови її відповідно до сучасних і майбутніх потреб суспільства. Він 
переконливо доводить, що розробка планів по загальній освіті має 
здійснюватись на таких засадах: а) аналізу і синтезу досягнутого рівня 
розвитку народної освіти в період, що передує плановому періоду; б) 
тенденцій і пропорцій в розвитку шкільної освіти, притаманних сучасному 
періоду; в) узагальнення передового досвіду і використання прогресивних 
форм роботи установ освіти; г) визначення провідної ланки в системі освіти 
на плановий період; д) координації та комплексності зв’язків планів окремих 
ланок і установ освіти в межах району, міста, області, республіки; є) 
педагогічної умотивованості та економічної обґрунтованості планів; ж) 
безперервності планування і своєчасності корегування планів. Найбільш 
ефективними методами планування, на думку П.Г.Защити, є: статистично- 
математичний метод, метод пересування, балансовий метод, метод прямого 
розрахунку, метод екстраполяції, нормативний метод. Перспективним він 
вважає використання електронно-обчислювальних машин для планування 
розвитку освіти. Дисертація П.Г.Защити є змістовним і ґрунтовним науковим 
дослідженням.

У 70-ті роки дисертації на теми управління захищають Б.М. 
Андрієвський (“Проблеми формування складу педагогічних кадрів 
загальноосвітніх шкіл (за матеріалами Української PCP)”, 1974 p.), 
Б.Я.Гарбарець (“Інтернати, їх роль у здійсненні всеобуча, підвищенні якості 
навчання і виховання учнів (за матеріалами УРСР)”, 1970 p.), П.І.Дроб’язко 
(“Дослідження науково-педагогічних проблем організації підвищення 
кваліфікації вчителів (за матеріалами Української PCP)”, 1976 p.),
О.В.Киричук (“Спілкування в класному колективі як об’єкт педагогічного 
управління”, 1974 p.), В.М.Кучкіна (“Завдання, зміст і методи нормування 
управлінської праці в школі”, 1971 p.), В.А.Левіна (“Динаміка
працездатності вчителів гуманітарних предметів середньої школи (на 
матеріалах 4-Ю класів)”, 1972 p.), В.В.Лізанець (“Розвиток системи 
середньої спеціальної освіти у відповідності з соціально-економічними і 
культурними вимогами суспільства”, 1974 p.), С.І.Локтєв (“Дослідження 
організаційно-педагогічної діяльності міськвно у здійсненні переходу шкіл 
на каоинетну систему навчання”, 1979 p.), В.І.Маслов (“Система знань і
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умінь директора загальноосвітньої школи”, 1979 р.), Н.М.Островерхова 
(“Шляхи раціоналізації внутрішкільного контролю за викладанням 
навчальних предметів”, 1974 р.), В.І.Смужаниця (“Основи організаційно- 
методичної роботи сільської опорної школи”, 1973 р.), Т.Д.Солдатова 
(“Дослідження проблеми організації й методики проведення екзаменів у 
вищій школі (на матеріалі дисциплін гуманітарного циклу)”, 1978 р.), 
Д.Є.Стельмухов (“Педагогічні основи розвитку шкіл і груп подовженого дня 
в сільській місцевості”, 1976 р.), І.І.Трилінський (“Науково-педагогічні 
основи організації підвищення кваліфікації вчителів сільських 
загальноосвітніх шкіл”, 1971 р.), В.І.Щеглов (“Питання нормування
домашніх завдань учнів У -  УІ класів середньої загальноосвітньої школи”, 
1973 р.) та інші.

Кількість дисертаційних досліджень проблем управління педагогічними 
системами у 70-ті роки збільшилася, урізноманітнилася їх тематика. Так, 
В.М.Кучкіна на основі констатуючого дослідження дійшла висновку, що 
існуючі на той час нормативи і норми витрат праці в школі, які встановлено 
ще в перші роки радянської влади, потребують перегляду у зв’язку з 
якісними змінами у соціальній ролі школи і в управлінській праці в ній. Вона 
наголосила на необхідності розробки критеріїв оцінки ефективності 
керівників школи і запропонувала при оцінці цієї ефективності об’єктивно 
співставлювати результати і витрати праці, а також запропонувала: 
основною одиницею вимірювання тривалості робочого часу керівника 
школи вважати робочий тиждень; встановити норму тривалості робочого 
тижня керівника -  41 година; здійснити регламентацію структури робочого 
часу, пов’язаного безпосередньо з виконанням функцій по управлінню 
школою; реформувати структуру заробітної плати керівника школи; 
удосконалити типовий штатний розклад школи; удосконалити підготовку та 
перепідготовку керівного складу школи до управлінської діяльності.

С.І.Локтєв здійснив структурний аналіз діяльності міського відділу 
народної освіти в період масового переходу на кабінетну систему навчання і 
виділив її головні етапи: 1 -  створення опорних шкіл, зразкових кабінетів і 
пропаганда їх досвіду; 2 -  перспективне планування процесу переходу шкіл 
на кабінетну систему навчання; 3 -  мобілізація громадських організацій, 
шефських підприємств на вирішення проблеми масового переходу шкіл на 
кабінетну систему навчання; 4 -  організація роботи міськвно з підвищення 
кваліфікації керівників шкіл і вчителів, підготовка їх до роботи в умовах 
кабінетної системи.

П.І.Дроб’язко у своєму дисертаційному дослідженні обґрунтував 
найбільш суттєві принципи перспективного планування підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів: безперервності підвищення кваліфікації 
шляхом самоосвіти; комплексного удосконалення знань вчителів за 
допомогою колективних форм навчання з урахуванням іх спеціальності;
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національного розміщення навчальних пунктів або установ, які здійснюють 
підвищ ення к в а л іф ік а ц ії педагогів; створення оптимальних умов роботи 
загальноосвітніх шкіл при постійному відриві певної кількості вчителів віл 
безпосередньої трудової діяльності у зв'язку з навчанням на курсах
підвищення кваліфікації.

Предметом дослідження В.Ї.Маслова були знання й уміння директора 
сучасної школи як основа його професійної компетентності. Визначення цих 
знань і умінь він здійснив на основі комплексного аналізу функцій-завдань 
директора школи. Знання та уміння кожної групи функцій мають внутрішню 
єдність, яка базується на логіці змісту певного виду діяльності і являє собою 
своєрідний блок забезепечення реалізації тих чи інших функцій в процесі 
роботи керівника. Фактично В.І.Маслов створив науково обгрунтовану й 
експериментально перевірену модель функціональної компетентності 
керівника школи, яка дала змогу вирішувати різноманітні теоретичні й 
практичні завдання, пов’язані з підготовкою, підвищенням кваліфікації й 
удосконаленням управлінської діяльності.

У 80-ті роки продовжується тенденція збільшення кількості 
дисертаційних досліджень з проблем управління. Серед найбільш значних 
робіт цього періоду: докторські дисертації В.І.Бондаря (“Підвищення
ефективності підготовки директора школи до управління процесом 
навчання”, 1986 p.), та М.В.Черпінського (“Організаційно-управлінський 
аспект педагогічної дійсності як предмет школознавства”, 1989 p.), 
кандидатські дисертації В.М.Бегея (“Удосконалення діяльності районного 
відділу народної освіти по управлінню навчально-виховним процесом у 
загальноосвітній школі”, 1984 p.), В.І.Бражника (“Удосконалення теорії і 
практики планування роботи середнього спеціального навчального закладу”, 
1989 p.), В.С.Демчука (“Педагогичні основи підвищення ефективності 
навчального процесу на ФППК організаторів народної освіти (підвищення 
кваліфікації керівників шкіл)”, 1986 p.), В.І.Кротова (“Удосконалення 
діяльності райвно по контролю за роботою сільських загальноосвітніх шкіл”, 
1986 p.), А.М.Миненка (“Удосконалення діяльності органів народної освіти 
по управлінню сільською загальноосвітньою школою (за досвідом 
Української PCP)”, 1981 p.), Б.І.Мирочника (“Удосконалення
внутрішкільного керівництва позаурочною діяльністю учнів”, 1987 p.), 
В.І .Постового (“Науково-педагогічні основи внутрішкільного контролю”, 
1980 p.), Л.І.Прокопенко (“Науково-організаційні основи діяльності 
інституту удосконалення вчителів по запровадженню передового 
педагогічного досвіду”, 1987 p.), С.О.Сисоєвої (“Педагогічні основи 
координуючої діяльності директора загальноосвітньої школи”, 1987 p.), 
Ю.Я.Табакова ( ‘Шляхи і засоби оптимізації внутрішкільного управління”, 
1982 p.), Г.В.Федорова (“Підвищення ефективності підготовки інспектора 
шкіл райвно до управлінської діяльності”, 1987 p.), Г.О.Штомпеля



(“Раціоналізація організаційно-педагогічної діяльності методиста в умовах 
здійснення шкільної реформи”, 1987 р ), О.Г.Ярошенко (“Формування у 
вчителів загальноосвітніх шкіл готовності до -засвоєнню передового 
педагогічного досвіду”, 1986 р.) та інші.

Одним з головних результатів дослідження В.С.Демчука став висновок 
про те, що процес навчання на факультеті перепідготовки і підвищення 
кваліфікації організаторів народної освіти є однією з форм безперервного 
професійного удосконалення керівників шкіл, і що найважливішою умовою 
підвищення ефективності навчального процесу на ФГПТК ОНО є організація 
спільної діяльності факультетів з органами народної освіти по підвищенню 
рівня управлінської та професійно-педагогічної культури керівників шкіл.

Ю.Я.Табаков обґрунтував шляхи оптимізації внутрішкільного 
управління: визначення й виокремлення в процесі внутрішкільного
управління стаціонарних організаційно-педагогічних ситуацій; розробка 
зразкових алгоритмів розв’язання стаціонарних завдань управління; 
інтенсифікація праці керівників шкіл за рахунок раціонального планування 
витрат робочого часу на конкретні види управлінської діяльності; поетапний 
контроль ходу розв’язання стаціонарних організаційно-педагогічних 
ситуацій. С.О.Сисоєва переконливо довела, що умовою підвищення 
ефективності управління школою є взаємозв’язок і взаємодія функцій 
координування й корегування з функціями планування, організації й 
контролю в окремих ланках внутрішкільного управління.

Безумовно, видатний внесок у розвиток теорії управління педагогічними 
системами зробив своєю докторською дисертацією М.В.Черпінський. 
Спираючись на положення про те, що предметною основою і джерелом 
побудови системи педагогічних наук є аспекти й підаспекти педагогічної 
дійсності, він обґрунтував можливість здійснити диференціацію 
школознавства як самостійної галузі педагогіки на загальне, загальноосвітнє 
та професійне школознавство і запропонував виділити у школознавстві як 
інтеграційній науковій дисципліні теорію організації шкільної справи, 
теорію управління нею, теорію планування освіти, теорію методичного і 
матеріально-технічного забезпечення освітньо-виховного процесу.

У 90-х роках XX століття спостерігається різке збільшення кількості 
дисертацій на управлінську тематику -  в каталозі Національної бібліотеки 
України імені В.І.Вернадського їх налічується близько 100.

Серед досліджень того часу слід відзначити кандидатські дисертації 
В.В.Шаркунової (“Соціальне управління та концепції педагогічного 
менеджменту в загальноосвітніх закладах”, 1998 р.), В.В.Дивака
(“Професійне становлення методистів у закладах післядипломної освіти 
педагогічних працівників”, 1999 р.), Л.М.Каращук “Дидактичне
обґрунтування змісту підготовки менеджерів освіти (в системі 
післядипломної освіти)”, 1995 р.), Л.Я.Набоки (“Підготовка методистів до

9



ииппвалж ення оновленого змісту освіти в системі підвищення кваліфікації” , 
1997 о) О Л .С и д о р ен к а  (“Педагогічні умови ефективності науково- 

Р пп^пт„ з учителями загальноосвітніх навчально-виховних
м е Т О Д И Ч Н О Ї  и и и и і »  у і
акладів” 1996 р.), ОЛ.Мармази (“Система підвищення функціональної 

компетентності керівників загальноосвітніх закладів”, 1998 р.),
М.М.Дарманського (“Соціально-педагогічні основи управління освітою в 
регіоні”. 1999 р.), докторські дисертації Б.М.Андрієвського (“Теоретичні 
основи прогнозування розвитку системи шкільної освіти (організаційно- 
педагогічний та соціально-економічний аспекти)”, 1991 р.), В.М.Бегея 
(“Педагогічні основи демократизації управління загальноосвітньою 
школою”, 1995 р.), В.І.Маслова (“Теорія та методика педагогічного 
керівництва безперервним підвищенням компетентності директора школи”, 
1991 р.), В.С.Пикельної (“Теорія та методика моделювання управлінської 
діяльності (школознавчий аспект)”, 1993 р.), Н.Г.Протасової (“Теоретико- 
методичні основи функціонування системи післядипломної освіти педагогів 
в Україні”, 1999 р.), С.О.Скидана (“Ергономічні основи навчального процесу 
у вищій школі”, 1998 р.), Є.М.Хрикова (“Теорія та методика внутрішкільного 
управління в сучасних умовах”, 1997 р.) та багато інших.

Б.М.Андрієвський визначив прогнозування в галузі шкільної освіти як 
спеціально організоване дослідження, спрямоване на одержання 
випереджаючої інформації про оптимальні умови її функціонування е 
період, який прогнозується, і розробив основи теорії й технології такогс 
прогнозування. Цінними є обґрунтовані дисертантом висновки щодо того 
що побудові прогнозу має передувати глибокий змістовний і кількісний 
ретроспективний аналіз динаміки і стану шкільної мережі, матеріальне 
технічної бази, педагогічних кадрів, учнівських контингенті’ 
найважливішими умовами достовірності й точності прогнозів є наявні? 
системи інформаційного забезпечення, яка поєднує в собі кількісні і якіс 
показники й описання компонентів, що досліджуються, удосконален 
традиційних форм обліку розвитку системи шкільної освіти, застосуваш. 
методів математичної статистики.

У дисертації Н.Г.Протасової розроблено нові підходи до організації та  

змісту навчання педагогів у системі післядипломної освіти, які ґр у н т у ю т ь с я  

на андрогогічних ідеях і методології синергетизму. Р о зг л я н у в ш и  

післядипломну освіту як складноорганізовану, відкриту, відносно самостійну 
освітню систему, складову системи безперервної освіти, дисертантка 
виявила головні тенденції розвитку системи післядипломної освіти і 
розробила концептуальну модель її функціонування.

В.І.Маслов на основі виявлення та аналізу тенденцій, закономірностей, 
принципів підвищення кваліфікації, систематики та структурування 
п ^авлінських Функцій розробив наукові основи та технологію 

даіогічного керівництва процесом безперервного підвищення
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функціональної компетентності директора школи. Його докторська 
дисертація є органічним розвитком ідей, обгрунтованих в його 
кандидатському дослідженні.

Аналіз докторської дисертації Є.М.Хрикова дає підстави стверджувати, 
що цим автором розроблено теорію внутрішкільного управління, складовими 
якої є: концепція внутрішкільного управління, в якій сутність цього явища 
розглядається через категорію “створення умов”, а механізм здійснення 
управління -  через встановлення управлінських відносин; система понять 
(“внутрішкільне управління”, “управлінські відносини”, “функції 
управління”, “методи управління”, “внутрішкільний контроль” та ін.); 
закономірності внутрішкільного управління; принципи внутрішкільного 
управління; методичні рекомендації щодо визначення цілей, змісту', 
особливостей, методів внутрішкільного управління.

Головними особливостями внутрішкільного управління в сучасних 
умовах Є.М.Хриков вважає: пріоритетність творчого характеру діяльності 
керівників шкіл, нетрадиційного мислення, рішучості, сміливості, почуття 
нового, готовності відмовитися від стереотипів, глибокого знання теорії та 
практики педагогічної та управлінської діяльності; необхідність 
демократизації внутрішкільного управління; зростання ролі макротехнологій 
управління; варіативність управлінських підсистем; панування в діяльності 
керівників поточних управлінських завдань над стратегічними завданнями 
внутрішкільного управління; оновлення методологічних засад 
внутрішкільного управління.

Аналіз динаміки дисертацій з проблем управління у другій половині XX 
століття свідчить, що від десятиріччя до десятиріччя кількість таких 
досліджень збільшується, а тематика урізноманітнюється. Особливо різке 
підвищення інтересу науковців до проблем управління спостерігається у 90- 
ті роки. На наш погляд, воно пов’язане зі змінами, які відбулися в той час у 
суспільстві, і, відповідно, в освітній парадигмі.

Розвиток школознавства розпочався з робіт, присвячених питанням 
управління загальноосвітньою школою, поступово коло інтересів науковців 
розширилося на всі педсистеми, включаючи систему безперервної освіти. 
Іноді спостерігається слабкий зв’язок між дослідженнями різних років. Так, 
наприклад, про необхідність розподілу функцій директора і завуча писали у 
50-ті роки Г.П.Катренко, В.О.Схомлинський. Вони запропонуівали 
конкретні схеми такого розподілу. У 70-ті роки В.М.Кучкіна знов піднімає 
це питання.

Для дисертацій першої половини досліджуваного нами періоду (50-ті -  
70-ті роки) характерним є описання власного досвіду та досвіду передових 
відділів освіти, шкіл, директорів, завучів тошо. Це дає нам підстави 
стверджувати, що цей період був так званим “емпіричним’ етапом у 
розвитку теорії управління педагогічними системами.
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Певний час вітчизняне школознавство продовжує розвиватися поза 
межами світових тенденцій розвитку управлінської науки. Це було однією з 
головних причин того, шо майже до кінця 90-х років у теорії 
внугрішкільного управління не з’явилося принципово нових ідей, здатних 
суттєво підвищити ефективність управлінської діяльності. Ряд науковців, 
сереї яких В.О.Сухомлинський, В.І.Маслов, В.І.Бондарь, М.В.Черпінський, 
Б  М  Андрієвський розуміли інтегративний характер школознавства і 
використовували у своїх дослідженнях наробки економічної науки, 
правознавства, медицини, гігієни, інформатики, філософії. Але у той час 
значного впливу на теорію та практику внутрішкільного управління вони не 
здійснювали тому, що пануюча авторитарна парадигма управління 
гальмувала всі спроби здійснити демократизацію шкільного життя. Лише з 
кінця 70-х років XX століття школознавство поступово стало 
оформлюватися у самостійну інтегровану галузь знань. Особливий внесок у 
цей процес зробив своєю докторською дисертацією М.В.Черпінський.

Фактично для історії українського школознавства друга половина 90-х 
років XX століття є початком процесу розробки сучасних концепцій 
управління педагогічними системами. Першою серед них стала концепція 
Є.М.Хрикова, в якій сутність внутрішкільного управління розглядається 
через категорію створення умов. Актуальними напрямками подальших 
досліджень проблем управління педагогічними системами є розробка нових 
його концепцій та технологій, обґрунтування шляхів формування нового 
управлінського мислення, екстраполяції ідей гуманізму на управлінську 
діяльність.

Галина Адамовим 
(Івано-Франківськ)

УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОГО УЧИТЕЛЬСТВА У ТВОРЕННІ 
ПІДРУЧНИКІВ З РІДНОЇ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ш к ол и

(40-80-і рр. XX ст.)

У сучасних умовах реформування національної освіти особливої 
гостроти набуває проблема укладання шкільних книг “нового покоління”. 
У даному контексті важливим є вивчення історії українського 
підручникотворення, що дасть можливість визначити тенденції та 
закономірності процесу творення навчальної літератури, допоможе 
певною мірою допоможе спрогнозувати його подальший розвиток.

сторично складалося так, що у радянській школі вирішення питання 
створення підручників здебільшого перебувало у сфері впливу наукових 
ЛР —  Однак здійснений аналіз архівних матеріалів і педагогічної 

РатУри Д°зв°лив констатувати, що українське учительство ніколи не
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стояло осторонь проблеми шкільного підручника і в міру можливостей 
намагалося втручатися у гіідручникотворчий процес.

Зауважимо, що в Україні у середині 40-х рр. XX ст. важливого 
значення надавалося проблемі удосконалення навчальної літератури. Так. 
у квітні 1945 р. було оголошено відкритий конкурс на створення 
підручників для початкових класів. Про свою готовність взяти у ньому 
участь заявило 107 осіб, у тому числі 14 наукових працівників, 6 
викладачів вузів, 87 учителів-практиків [12, арк.З]. Як бачимо, понад 80% 
бажаючих включитися у роботу над створенням підручників становили 
учителі шкіл.

Високу активність українського учительства у конкурсі, як нам 
видається, можна пояснити кількома причинами. По-перше, цьому 
сприяла відкрита конкурсна система створення навчальних книг, 
відповідно до якої можна було залучати необмежену кількість учасників. 
По-друге, з боку організаторів конкурсу майбутнім авторам гарантувалася 
всебічна допомога, передбачалося створити для них постійну 
консультацію, для кращих рукописів встановлювалися грошові премії. По- 
третє, проведення конкурсу відбувалося в умовах повоєнної 
“короткочасної відійти” у національно-культурному житті українців, що й 
спричинило підвищений інтерес учительства до проблем української 
школи.

Проте бажаючих укласти підручники з рідної мови майже не було. Із 
34 поданих на конкурс рукописів виявилося по одному підручнику з 
рідної мови для 3-го і 4-го класів [12, арк.7]. Учителі мотивували свою 
відмову від написання підручників тим, що їм “не під силу конкурувати з 
професором Чавдаровим С.Х. на виготовлення кращого підручника 
української мови” [9, арк.142].

Однак чи не найважливішим фактором пасивності учительства у 
створенні підручників з рідної мови було те, що в Україні з 1946 р. 
почалася ідеологічна чистка, посилювалися репресії, з новою силою 
проявлялися русифікаційні процеси.

У 1947 р. було запроваджено закриту конкурсну систему подання і 
відбору рукописів підручників. Серед 35 авторів, запрошених до участі у 
другому конкурсі не виявилося жодного учителя [12, арк.ЗЗ]. Ще одним 
прикладом недооцінки участі учителів у конкурсі була відсутність їх у 
складі журі конкурсу.

Надалі правом на укладання навчальних книг фактично володіли 
наукові працівники. Так, автором підручників з рідної мови для 
початкових класів, які видавалися упродовж 40-60-х рр. XX ст., був 
професор С.Чавдаров.

На початку 50-х рр. XX ст. серед української педагогічної 
громадськості відкрито поширюється тенденція до нівелювання місця і
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„ПЛІ підручника з рідної мови у навчально-виховному процесі. Тому сама 
проблем^побудови підручника втрачає актуальність.

На нараді а в т о р ів  навчальних книг для 1-4-х класе, яка відбулася в 
М ін іст ер ст в і освіти УРСР У лютому 1952 р., питання укладання 
п ідр уч н и к ів  з рідної мови не стали предметом дискусії. Навпаки, було 
підкреслено, що “упорядкування граматичної частини підручника... не 
стан ов и ть  труднощів, бо £ усталені правила, легко дібрати приклади”
[8,91]. .. . . .

Також не було приділено належної уваги організаційним питанням
підручникотворення. Єдиним, хто торкнувся даної проблеми, був 
професор М.Даденков. Він висловив побажання, “щоб підручники писали 
тільки педагоги, які обов’язково повинні працювати у тому класі, для 
якого вони створюють підручник, а допомогти їм літературно оформити 
мають письменники” [8, 92]. Однак це зауваження не знайшло підтримки 
серед учасників наради.

У період “хрущовської відлиги”, в умовах часткової лібералізації 
суспільно-політичного життя, проблема укладання підручників з рідної 
мови дедалі більше привертає увагу педагогів. У педагогічних часописах 
розглядається питання ліквідації монопольності у підручникотворенні, 
укладання паралельних підручників, надання вчителеві можливості 
вибору навчальної книги. Зокрема, Т.Баймут зазначав, що такі умови 
сприятимуть виявленню нових авторських сил та підвищенню творчої 
ініціативи знизу [1, 67]. Він закликав реформувати існуючу систему 
замовлень у створенні навчальної літератури, залучати учителів до 
написання підручників.

Але для педагогів єдиною можливістю включитися у справу 
підручникотворення залишалося рецензування навчальних книг. 
Відзначимо, що проведене в Україні у 1959-1960 рр. рецензування 
рукописів підручників з рідної мови для початкових класів засвідчило 
неабияку зацікавленість українського учительства до проблеми навчальної 
книги. Так, учителька В.Гришина, рецензуючи рукопис підручника для З 
класу з української мови С.Чавдарова і Б.Саженюка, подала лінгвістичний 
аналіз текстового матеріалу, вказала на не правильно вжиті слова, не 
точно сформульовані речення, порадила залучати філологів до укладання 
навчальних книг [10, арк.10-13]. Учителька А.Руденко звернула увагу на 
синтаксичну складність згадуваного рукопису. У рецензії вона 
констатувала, що підручник перевантажений великою кількістю вправ, 
окремі тексти на списування містять по 80-100 слів, а в деяких реченнях 
налічується по 11-15 слів [10, арк.15-22]. К.Карлаш та П.Карлаш 

дана пши. що рукопис слабкий і потребує ґрунтовної переробки,
ьки маїеріал в ньому опрацьовано поверхово, з досить значними
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нашаруваннями формалізму і грубим порушенням вимог дидактики ' [10, 
арк.25].

Натомість науковці “не бачили7' явних помилок у підручниках. В їх 
рецензіях, здебільшого невеликих за обсягом, як правило, поданий 
поверховий і суб’єктивний аналіз. Так, методист М.Безхлібний висловив 
єдине побажання, “щоб автори глибше продумали питання паралельного 
вивчення двох братніх мов -  української і російської” [10, арк.39].

До кінця 60-х рр. XX ст. у радянській школі встановилася тенденція 
залучати провідних спеціалістів вітчизняної науки до створення 
навчальних програм і підручників. Унаслідок цього підвищився 
теоретичний рівень шкільної освіти, більшість підручників виявилася 
перевантаженою другорядним матеріалом і важкодоступною школярам, 
що, спричинило формалізм у навчанні.

Український методист О.Бандура зазначав, що шкільні підручники 
“пишуться за зразком вузівських курсів, є зменшеною копією їх” [2, 74]. 
Він пропонував проводити експериментальну перевірку підручників у 
школах, заснувати щорічні конкурси на кращу навчальну книгу, де в ролі 
журі виступали б учителі та учні.

Але роль учительства в апробації навчальних книг фактично 
ігнорувалася. Так, відібрані у результаті закритого конкурсу 1967-1973 рр. 
нові підручники з рідної мови для початкових класів проходили 
експериментальну перевірку в обмеженій кількості шкіл [11, арк.4]. 
Підготовка підручників відбувалася не тільки без достатніх контактів 
учених-спеціалістів з учителями, а й окремі з них йшли у масову школу 
взагалі без експериментальної перевірки [7, 25].

Безпосередня участь українських учителів в укладанні підручників 
ставала майже нереальною. Видавництво “Радянська школа” у 1967 р. 
залучило до створення навчальних посібників, підручників, науково- 
популярної літератури понад 900 осіб, серед них -  172 учителі, 153 
працівники науково-дослідних інститутів, 310 доцентів і кандидатів наук, 
51 професор і доктор наук, 8 академіків і членів-кореспондентів АН УРСР, 
тобто учителі становили лише близько 19 % [5, 19]. Зауважимо, що така 
тенденція була характерною для тогочасного радянського 
підручникотворення. Наприклад, у 1975 р. авторами шкільних 
підручників, надрукованих видавництвом “Просвещение”, стали 13 (7,8%) 
представників АН СРСР, 59 (35,3%) членів АПН СРСР, 74 (44,3%) 
навчальні книги підготовлено за участю інших наукових закладів, 21 
(12,6%) підручник створений учителями і методистами-практиками [6,38].

У 80-х рр. постала проблема створення підручників нового 
покоління. На сторінках педагогічної преси висловлювалися ідеї 
розробки нової педагогічної концепції підручника та організації 
підручникотворчого процесу, у якому вчителю відводилося чи не
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ияйпажливіше Місце. “Минув той час, коли шкільний підручник можна 
г пп писати за столом ученого, - життя вимагає створювати його За 
пяптою” - стверджував О.Бандура [3]. Проте на практиці ця ідея не 
знаходила широкої підтримки. Навіть рецензування шкільних підручників 
в основному було зосереджено у сфері діяльності наукових працівників. 
За статистичними даними В.Бейлінсона, на початку 80-х pp. радянські 
шкільні підручники рецензувалися науковими співробітниками (37,2%), 
учителями (12%), методистами (3,4%); у 30% випадків взагалі не було 
вказано професійну належність рецензента [4, 249].

Таким чином, до кінця 80-х pp. XX ст. українське учительство 
фактично було усунуто від справи створення підручників. Пасивність 
учителів у підручникотворчому процесі 40-80-х pp. XX ст. зумовлювалася 
передусім радянською системою творення підручників, за якої 
встановлювалася своєрідна монополія окремих авторів на укладання 
стабільних, уніфікованих шкільних книг. А це, у свою чергу, створювало 
штучні перепони для нової автури. За такої системи не виникало потреби 
запрошувати до участі у написанні підручників талановитих учителів і 
методистів. Усе ж учителі-практики, беручи участь в апробації та 
рецензуванні шкільних книг, намагалися внести свій практичний доробок 
у справу створення підручників.
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РОЛЬ ФОЛЬКЛОРУ У ВСЕБІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Уявлення народу про ідеал тісно пов'язані з практикою виховання. 
Підхід до нього як до цілісного процесу виявлявся не лише в розумінні 
народом взаємодії і взаємозв'язку окремих сфер формування особистості, а й 
у комплексі комбінованих засобів впливу на дітей народної педагогіки. 
Тисячолітній досвід дав змогу добирати найефективніші виховні засоби, 
призначення яких -  переконувати дітей у необхідності працювати, а дієвість 
-  у поєднанні впливу на розум і свідомість з впливом на почуття. Саме ця 
єдність забезпечувала психологічну підготовку підростаючого покоління до 
праці. На кращих казках нашого народу виховувалося впродовж століть не 
одне покоління людей, тож ми, очевидно, ще не повністю усвідомлюємо їх 
вплив на формування рис характеру дітей.

Твори дитячого фольклору виражають безліччю нюансів почуттів, 
думок, переживань і мають широкий простір для імпровізації. 
Спостереження над текстами виявляє їх гнучкість, значну варіативність на 
різних рівнях. Хоч основою цих імпровізацій виступає певний, кількісно 
обмежений набір мотивів, закріплений народною традицією, їх варіювання і 
поєднання практично необмежені, що й створює значну кількість своєрідних 
високохудожніх творів.

Дитячий фольклор, авторами якого найчастіше були самі діти, є 
доступним для них і стимулює розумову й творчу роботу учня. Це можна 
простежити на різних етапах засвоєння нового матеріал)'. Перший етап: ро
зумова робота над новим матеріалом починається з уваги. Матеріал, який 
вивчається в початкових класах, має охоплювати яскраві образи. Ними 
можуть бути забавлянки, загадки, скоромовки, заклички тощо.

Поступово перший етап переходить у другий етап розумової роботи -  
уяву. Саме під час роботи над творами дитячого фольклору учень має 
можливість оживити матеріал, “наповнити його додатковою інформацією”. 
Це неповний перелік методів ейдетики, що згодом допоможуть учням 
запам'ятати інформацію.

Дослідження В.Сухомлинського показали, що в періоди великого 
емоційного піднесення думка дитини стає особливо ясною, а 
запам'ятовування відбувається найінтенсивніше. Тепер уже другий етап 
розумової роботи над засвоєнням матеріалу переходить у третій -  
запам'ятовування (пам'ять). Більшість жанрів дитячого фольклору -  
римовані, що полегшує їх запам'ятовування. Особлива мелодійність, 
ритмічність та образність приваблюють дітей, активізуючи інтерес та 
роблячи процес навчання більш^-цікавдм^-а-пізнання.. світ)' оючуючШТД
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і стосунки більш зрозумілими завдяки тому, що фольклорні твори 
містять квінтесенцію життєвого досвіду людства в цілому й українського 
наподу зокрема, що ілюструється конкретними яскравими прикладами.

Під час. запам'ятовування дитина логічно мислить. Отже, третій етап 
розумової праці вміщує у собі і четвертий -  мислення. Виходячи із завдань 
сучасної школи -  навчаючи, розвивати -  дитячий фольклор завжди має місце 
для домислювався, для пошуку нових наслідково-причинових зв'язків. 
Навіть будова цих творів така, що завжди може бути органічно доповнена. 
Створення проблемної ситуації, а потім її розв'язання -  це вже робота
логічного мислення.

З огляду на складність теми вчитель може давати початок вірша, 
примовки, скоромовки, казочки, небилиці, окремі частини або пропонувати 
скласти їх самостійно. В будь-якому разі після завершення роботи 
влаштовують обговорення, редагування, перевірку, вибирають кращу казку 
та, по змозі, інсценують її. Учні з радістю беруть участь у процесі власної 
творчості [1, 28].

Бажано більше розмовляти з дитиною, заохочувати її до розповіді, 
обміну враженнями з однолітками, вивчення напам'ять нескладних 
забавляння, лічилок, примовок. Справляючи величезний вплив на дітей, вони 
допомагають формуванню їхньої свідомості, моральних якостей, рис 
характеру, розширюють кругозір.

Розглянемо більш детально окремі жанри дитячого фольклору з 
педагогічної точки зору. Колискові пісні -  перші музичні твори на віку 
людини, які вона чує в найбільш ранньому дитинстві з вуст матері. Співом 
мати присипляє дитину (а в деяких народів і пробуджує її), співом 
супроводяться невибагливі перші ігри -  забавлянки (утішки). Головна 
функція колискових пісень -  впливати на стан і настрій дитини в момент 
засинання. Досвід народу показує, що багаторазове погойдування з 
повторенням однієї й тієї ж музичної фрази-поспівки вузького діапазону в 
одноманітному ритмі позитивно діє на психіку дитини і швидко її заколисує. 
Водночас ці пісні є ще й неусвідомленим початком проникнення малечі у 
світ мистецтва, що є важливим виховним елементом. Колисанки 
допомагають знайомити дитину з навколишнім світом, вчать 
запам ятовувати перші слова й прості мелодійні звучання. Як справедливо 
відзначив білоруський дослідник дитячого музичного фольклору В.Елатов 
поєднання мистецького й пізнавального значення дитячої пісенності 

настільки органічне, що дуже важко відділити одне від другого. Знання тут 
ш\ть на самій доступній для дітей хвилі -  емоційній. Поступово, краплина за 
краплиною, воираються й запам'ятовуються через пісню, як і через інші 
жанри дитячої творчості, фонетичні, лексичні й морфологічні особливості 
поетичної мови, а далі -  все коло образності, конкретні засоби мистецького
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уособлення тих чи інших відтінків почуттів і думок, що врешті-решт 
приводить до усвідомлення національної самобутності мистецтва" [2, 34].

Своєрідно доповнюють естетично-виховну дію колискових пісень 
забавлянки (утішки). Вони супроводжують перші рухи дитини і стають 
музичними компонентами її перших ігор та розваг. Участь дітей в обрядах, 
які в основі своїй пов'язувалися з господарськими інтересами народу, мала 
неабияке значення для виховання в них зацікавлення справами свого 
середовища, усвідомлення значущості праці, залежності від її результатів 
усього життєвого укладу'. Але конкретне призначення їх відмінне від 
призначення колискових пісень -  забавлянки активізують дитину, сприяють 
її фізичному розвиткові завдяки численним рухам, які виконуються 
одночасно з пісенькою [3, 28].

Народні забавлянки, як і колискові пісні, відкривають перед дитиною 
широкий світ праці, знайомлять її з багатьма трудовими діями. Одні 
(наприклад, “Печу, печу хлібчик”, “Ковальов” та ін.) переносять трудову дію 
в саму забаву, Імітують її рухами дитячого тільця, і тоді дитяча голівка 
уявляється тістом, яке випліскують на хліб, ніжка -  ковадлом, пальчики -  
ковальським молотом. В інших, як у “Сороці”, постає розгорнута картина 
різноманітних трудових дій її основним змістом стає розраховане на дитяче 
розуміння уславлення праці. Дитина знайомиться з різними її видами, 
необхідними для начебто такої простої справи, як приготування обіду, -  
нарубати дрова, запалити в печі, принести води, замісити тісто, спекти хліб, 
обдерти крупи і т. ін.

Народ здавна, на відміну від офіційної педагогіки, дуже просто 
вирішував питання підготовки юного покоління до праці. По-перше, дитина 
постійно спостерігала цю працю, знаходячись у середовищі, у діяльності 
якого мала взяти участь, досягнувши певного віку. По-друге, народна 
система виховання в процесі зростання дитини спрямовувала до неї такі 
художні твори, що зображали життя в його найсуттєвішому прояві -  у праці. 
Ця природна життєва потреба людини у забавлянках є невід'ємною рисою 
також “героїв” творів -  різних птахів, звірів; потрібні та справедливі думки, 
вкладені саме в таку форму, дитині були ближчі й зрозуміліші, ніж 
наймудріші повчання, яких варто уникати в процесі виховання дітей [4, ЗО].

Дітям дуже подобаються забавлянки, вони сміються, пробують 
наслідувати рухи дорослих. Близьким до них є цикл пестушок, пов’язаний із 
пещенням ноги дитини. Ряд поетичних текстів супроводжують фізичні 
вправи, розводячи руки і ноги дитини, примовляють. Коли дитина уже 
самостійно сидить, з нею бавляться “Ладусі” або “Ладки”. Плескаючи її 
руками, говорять забавлянки. Є тексти, які використовують, навчаючи 
дитину ходити. Окрему групу забавлянок становлять твори, які виконуються 
дорослими під час підкидання дитини на коліні або нозі -  чукикалки 
[5, 576]. Простота побудови таких віршиків, милозвучність приваблива для
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птау немовлят Звучання звуконаслідувальних слів, які супроводжують 
„евпі пухи сприяють мовному та фізичному розвиткові дитини. Такі вправи 
захоплюють елементами гри, вони збуджують інтерес, розвивають 
емоційність, спостережливість, розважають, а водночас дитина знайомиться 
з навколишнім світом, побутом, отримує нову інформацію про щоденне 
життя людини, у цьому виявляється практичне значення забавлянок для
немовлят. .

Для дітей старшого віку (3-5 років) народ створив забавлянки, які
побудовані уже не на фізичних рухах чи елементах гри, а інтерес дитини 
захоплює сам текст. Він досить простий, щоб дитина могла його зрозуміти, 
однак деякі його елементи збуджують цікавість, сприяють розвиткові уяви 
чи інших видів мовленнєвої діяльності. Це -  віршовані казочки з елементами 
сюжетності й оповідальності (напр., Пішла киця по водицю ). Інколи вони 
можуть виконуватися як, пісеньки на прості мелодії. Забави з дитиною вкрай 
необхідні для її розвитку, пристосовані вони до різного її віку. Є такі, що 
виконуються, коли дитя ще лежить, інші -  коли воно обов'язково вже мусить 
сидіти, ще інші вимагають деякого володіння мовою [3, 29].

З перших кроків життя людини починається розвиток її самосвідомості. 
Вона виникає водночас з пізнанням дитиною навколишнього світу, одним з 
джерел якого є її діяльність, втілена у форму гри. Ця ж діяльність розвиває 
координацію рухів, привчає користуватися своїм тілом. Цьому сприяли і 
забавлянки, зокрема ті, які в грі давали дитині перші необхідні відомості про 
неї саму. Забавлянки, як і колискові пісні, несуть дитині досить просту 
інформацію про навколишній світ. Через них вона поступово вчиться 
ототожнювати поняття, відображені в слові, з тим, що спостерігає у хаті, на 
подвір'ї в щоденному житті родини, вчиться пізнавати світ і людей.

Простота побудови пісеньки, повторюваність конструкції кожного 
вірша, звучність внутрішніх рим, привабливе для вуха маляти звучання 
звуконаслідувальних слів, супроводжуваних дотиками, які акцентують 
дитячу увагу, -  все це полегшувало сприйняття її дитиною, допомагало 
повнішому виконанню твором його пізнавальної функції. Вік, на який 
припадає “споживання” розглянутих творів, -  це період оволодіння мовою й 
мовленням. І якщо народні забавлянки пристосовувалися до можливостей 
дитячого сприймання, то й вони в свою чергу були одним з важливих 
факторів, що впливали на хід мовного розвитку дитини.

Народ-педагог, творячи для дітей прості, але художньо бездоганні 
поетичні зразки, врахував потреби й смаки маленьких слухачів, заповнив 
забавлянки такими елементами, що відразу викликали захоплення дитини: 
звукосполученнями на означення руху -  підкидання, гойдання, їзди, -  
такими, що наслідують голоси навколишнього світу. Дитина чує скрекіт 
сороки (“скро-ко-ко”), скиглення зайчика, який попік ніжки (“скугу-скугу”, 
скау-скау-скау , пів-пів-пів”), звук від жування ним капусти (“хруп,
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хруп”), писк горобенят (“пі-пі-пі”), “мову” дорослого горобця (“джив 
джив”), спів журавлів (“трі-рі-рі”), шелестіння пташиних крил (“іну-шО. 
пізнає звук від розпеченого заліза, опущеного в воду (“ш-ш-ш”, “шпик- 
пшик”), та багато інших звуків, що оточують її у повсякденному житті

Крім звукових забавлянки часто й охоче використовують інші повтори, 
що є особливістю поетичного синтаксису жанру. Це явище в даному жанрі 
пов'язане з його призначенням і за своїм практичним значенням співзвучне з 
характеристикою, даною К.Ушинським повторам у дитячих казках: “3 цих 
безупинних повторень, що задовольняють якнайбільше педагогічне значення 
оповіді, складається щось ціле, струнке, яке легко оглянути, сповнене руху, 
життя і цікавості” [6, 300]. Завдяки цьому забавлянка, як і казка, 
“надзвичайно швидко закарбовується в пам'яті дитини з усіма своїми 
мальовничими дрібницями і народними виразами” [6, 300].

Найбільш позитивна риса дитячого фольклору -  прихована можливість 
самонавчання, самовдосконалення, розвитку творчого потенціалу' дитини, 
яка дії без допомоги дорослого. Процес переробки накопиченого матеріалу в 
дитячій уяві складний і тісно пов'язаний з особливостями психіки дитини. 
“Найважливішими складовими частинами цього процесу є дисоціація й 
асоціація сприйнятих вражень. Будь-яке враження являє собою складне ціле, 
що утворюється з багатьох окремих частин. Дисоціація полягає в тому, що 
це складне ціле начебто розсікається на частини, окремі частини виділяються 
переважно в порівнянні з іншими, одні зберігаються, інші забуваються...” 
[7,21].

Ті дитячі пісні, що начебто позбавлені єдиного смислового стрижня (а 
таких у дитячому репертуарі чимало), мають явні ознаки втручання дітей, 
їхньої власної творчості, матеріалом для якої послужили як фольклор 
дорослих, так і образи та враження, сприйняті з навколишнього життя 
безпосередньо. Такі твори можуть здаватися дорослим беззмістовними, 
сумбурними. Інакше сприймали їх самі діти, захоплюючись частою зміною 
образів, настроїв. А деяка незрозумілість ще й давала поштовх бурхливій 
дитячій фантазії.

Нанизування розрізнених епізодів, поєднання нічим, на перший погляд, 
не зв'язаних образів буває настільки несподіваним, що їх співіснування в 
одному творі можна пояснити лише своєрідністю дитячих асоціацій, 
властивістю дитячої думки швидко переключатися з предмета на предмет, 
епізодичністю, уривчастістю дитячого сприйняття.

Помітною і важливою якістю дитячого фольклору є його пізнавальність. 
Переймаючи пісню, дитина вже в готовому вигляді засвоювала додаткову 
інформацію про навколишнє життя. При всій фантастичності зміст, образи, 
ситуації пісень відображали реальні риси народного побуту. А однією 
основних тем стає оправлена у фантастику, часто в органічній єдності з
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жартом чи вигадкою, тема праці. ГІраця була основним сенсом життя 
селянина і в фольклорі це не могло не відобразитися.

Вік від семи років дослідники традиційного побуту називають 
пастушим, оскільки в цей час “ведучий тип діяльності” дітей -  гра -  
поєднався з цілком серйозними заняттями. Щоправда, і до семи років їм 
доручали неважку роботу, але після семи вони пасли корови, бички, коні, і 
розваги, ігри переносилися в поле, на вигін. Окремі пісні ввібрали мотиви, 
пов'язані з новими обставинами дитячого побуту. Ці твори різні за настроєм. 
Одні -  це світлі й ніжні поетичні мініатюри. Інші зображують конкретні 
сторони життя малих пастушків -  чекання заходу сонця, голод.

Деякі твори дитячого фольклору належали спершу до школярського 
побуту, але про його реальні деталі рідко йдеться в піснях. Щоправда, в 
коротеньких віршиках зафіксувалася премудрість шкільної дяківської науки 
-  назви перших літер церковнослов'янської абетки, що осмислилися дитячою 
пісенькою як її дійові особи. Своєрідно відображаючи окремі сторони 
реального життя та побут, дитячі пісні служили і справі виховання у їхніх 
носіїв соціальних почуттів -  любові, співчуття, жалості. Співаючи про 
птахів, звірів і комах, які в поетичній уяві могли думати, говорити, 
страждати, радіти і які в більшості випадків були добрими, часом слабкими й 
беззахисними, дитина зберігала й утверджувала відчуття себе як частини 
великого світу природи. В багатій дитячій уяві створіння природи не могли 
не викликати співпереживання, уболівання за слабкого й беззахисного, 
заперечення безсильності й жорстокості. А в процесі саме таких переживань, 
викликаних художнім твором, створюється “певне ставлення й моральні 
оцінки, що мають незрівнянно більшу примусову силу, ніж оцінки, що 
просто повідомляються і засвоюються” [8, 16].

Стосунки між членами дитячого колективу, окремі обставини його 
життя викликали появу творів, виконуваних у певні конкретні моменти 
спілкування дітей. Цим творам властиві такі ж сильні поза текстові зв'язки, 
як і обрядовим. Так, спеціальною пісенькою діти встановлювали після 
сварки мир між собою. Різноманітні примовки допомагали випросити у 
товариша щось, заздалегідь принизивши в разі відмови, ствердити власну 
спритність, віддавши на прощання останній удар -  “латку”. Матеріалом для 
характеристик і порівнянь цих невеличких творів стали обставини й реалії 
навколишнього життя. Часом вони трансформуються, поєднуються з 
вигадкою, яка й створювала необхідний образливий відтінок. У подібних 
творах своєрідно реалізується дитяче прагнення до самоутвердження, коли 
по-дитячому, наївно дискредитується більш виграшне в чомусь становище 
товариша. Вихваляння в них простодушні і не позбавлені поетичності.

Але надмірні хвастощі, прагнення бути в центрі уваги, не маючи для 
цього об’єктивних даних, суперечили неписаним законам дитячого гурту, і 
товариші не пропускали нагоди насмішкою провчити хвалька. Покарання



фізичне (торсання, сіпання тошо) також супроводжувалося спеціальною 
приспівкою, зміст якої залишав за караним певне право вибор\\ щоправда не 
принципового -  звідки (від вуха, чола чи від губ) починати сіпання, але яке 
обов'язково враховувалося.

Серед творів дитячого репертуару жанром, що несе виразніші ознаки 
дитячої творчості, є прозивалки. Прозивалки, гнучкі за природою, легко 
пристосовуються до різних обставин життя і відображають характерні 
інтереси й специфіку мислення дітей. В них відбився рівень розвитку їхніх 
моральних почуттів, своєрідність естетики, зокрема особливості властивого 
дітям почуття смішного. Яскрава емоційність, високий ступінь 
імпровізаційності й водночас стійкість традиції -  важливі риси прозивалок, 
зумовлені особливим характером їхнього призначення та побутування [8, 
20].

Дослідники дитячого фольклору, відносячи більшість прозивалок до 
дитячої творчості, відзначали їх невисоку’ естетичну цінність. На нашу 
думку, такий підхід не зовсім виправданий. Грубість окремих ситуацій чи 
виразів викликається не викривленням смаків чи нахилів, а є лише етапом у 
природному розвитку дитини. І хоча сучасна педагогічна думка не схвалює 
таку форму дитячого самовираження, факт існування безлічі творів та їх 
активного виконання незаперечний, і нехтувати цим явищем фольклору не 
можна. Наділення супротивника негативними якостями було, можливо, 
одним із засобів власного самоствердження: такий підхід до з'ясування 
стосунків мусив підкреслити власну вищість, привабливість. Кпини ж над 
справжніми фізичними вадами товариша можна пояснити недостатньою 
розвиненістю моральних почуттів у дітей. І саме в прозивалках такого 
змісту, а не в творах, де обіграються нереальні чи натуралістичне забарвлені 
ситуації, може зазвучати “сміх жорстокий” до якого схильні діти і який криє 
в собі певну небезпек}'” [9, 140].

У повсякденному спілкуванні діти використовують різні примовки у 
специфічному значенні. Наприклад, почуття образи висловлюється словами 
“Я з тобою не дружу”, оажання помсти -  “Я тобі покажу” або “Я тобі дам”. У 
подібних фразах проявляється безпосередність, емоційність, особливості 
дитячої психології [5, 588].

Іноді примовки, як і заклички, використовуються, шоб “сприяти” у 
якихось діях або викликати природні явища, тобто теж є своєрідними 
дитячими замовляннями. Однак примовка не вказує на дію чи об'єкт, на який 
вона спрямована, а лише натякає на них окремими художніми о б р а за м и  чи 
звуковими асоціаціями.

Що ж до інших жанрів, то вони теж .мають певне педагогічне 
спрямування. Так страшилки синтезували багато елементів дитячої вигадки, 
уяви і фантазії. Крізь призму дитячої свідомості і психології простежуються 
елементи сприймання світ>г. Трудність вимови ускладнена навмисним
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розташуванням звуків, вправляння у вимовлянні скоромовок є мовною 
вправою, що розвиває артикуляцію, впливає на вироблення культури 
мовлення, тому використовується народною педагогікою. Загадки, ще один 
жанр дитячого фольклору, використовуються при’ вихованні дітей для 
формування їх мислительних навиків, вміння аналізувати, зіставляти явища і 
факти.

Педагогічний вплив на дітей засобами усної творчості сприяє 
прилученню до народних традицій, пізнанню джерел мудрості й 
благородства наших предків, вихованню любові до рідної землі і людей, які 
живуть на ній, адже у фольклорі народ виявив себе не тільки поетом, а й 
прекрасним вихователем, педагогом, глибоким психологом. Стимулюючи 
молоде покоління до творення власних жанрів, народ розвивав дитячу увагу, 
уяву, пам'ять, мислення.
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V alue to folklore com prehensive developm ent o f the child

In the article are opened value o f  folklore in development o f  the child value o f  genres to 
children's folklore at formation o f  the personality the modem school programs for value o f  
children's folklore at lessons o f  other scientific disciplines are analyzed. From examination is 
analyzed and is made conclusions, that the Ukrainian national creativity borrows major value in 
organization o f  education and education

Т.Близнюк
(Івано-Франківськ) 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
МОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Стаття розкриває актуальність проблеми формування мовної 
культури старшокласників в умовах національної школи. Автор 
обгрунтовує думку про те, що означену проблему слід починати 
вирішувати ще в стінах школи. У статті запропоновано теоретико- 
методологічні засади вирішення проблеми мовної культури учнів 
старших класів загальноосвітньої школи.
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Проблема професійної орієнтації учнівської молоді завжди була, с і 
надалі буде у центрі уваги досліджень вітчизняних та зарубіжних 
науковців. У зв'язку зі значним підвищенням вимог до допрофесійної 
підготовки випускників загальноосвітніх шкіл та диференціацією 
спеціалізації, учні знаходяться сьогодні в досить скрутному становищі. 
Чимала частка школярів здійснює свій вибір професії, мотивуючи його її 
престижністю та перспективністю в сучасних умовах. Далеко не кожен 
старшокласник здатний самостійно співвіднести свої реальні можливості 
щодо оволодіння професією, на яку він орієнтується з вимогами, які 
ставить професійна діяльність до людини. Часто-густо здібності учня до 
професії не співпадають з його професійними інтересами. Стан 
досліджуваної проблеми у практиці школи не викликає оптимізму. У 
більшості відомих нам випадків профорієнтаційна робота виявилась 
просто згорнутою.

У статті 43 Конституції України задекларовано, що "держава 
створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, 
гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, 
реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки і 
перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб" [1, 2]. Однак 
реально скористуватися цим правом і гарантією може далеко не кожний 
випускник загальноосвітньої школи. В силу відомих обставин проблема 
працевлаштування молоді стає дедалі гострішою.

Специфічна особливість процесу виховання й навчання учнівської 
молоді полягає в тому, що його кінцевий результат синтезує в єдине ціле 
низку різних за своєю соціально-психологічною природою духовних та 
інтелектуальних цінностей особистості (знання, погляди, переконання, 
почуття тощо). Завдяки цьому стає можливим використання й 
найрізноманітніших педагогічних засобів їх формування. Зокрема, 
невичерпний потенціал для виховання професійних цінностей у шкільної 
молоді зосереджений у навчальному процесі. Адже у процесі викладання 
кожної без винятку шкільної дисципліни за умов належного спрямування 
її матеріалу ми можемо вирішувати численні педагогічні завдання, в 
тому числі й завдання професійної орієнтації; виховувати в учнів любов 
до обраної ними професії, частково формувати елементи їх 
професійної культури та ряд інших важливих цінностей, без яких 
сьогодні немислима професійна діяльність майбутніх фахівців.

Одна з особливостей професійного становлення молоді ° сучасних 
умовах проявляється в тому, що вона виявляє інтерес до теорії і практики 
формування професійної культури в зарубіжних країнах, оскільки прагне 
працевчаштуватися не лише в нашій державі, але й за кордоном. Це дає 
нам підставу розглядати мовну культуру випускника школи в цілому та іі 
іншомовний компонент, зокрема, як одну з пріоритетних цінностей
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фахівця незалежно від його професійного профілю. Крім цього, проблема 
формування мовної культури має відносно самостійне значення.

Її актуальність підтверджується тим, що вона порушується у 
багатьох важливих державних документах.

У Державній національній програмі "Освіта" (Україна XXI століття) 
"формування високої мовної" розглядається як пріоритетний напрям 
реформування виховання [3, 16].

Теперішня шкільна молодь в силу різних обставин орієнтується на 
перспективну трудову діяльність не тільки в межах нашої країни, але й за 
кордоном. Істотне збільшення кількості спільних підприємств та проектів 
в Україні, розширення політичних й економічних зв'язків між нашими 
фахівцями та їх співробітниками з інших зарубіжних країн, поява 
програм обміну студентів та стажування фахівців за кордоном зумовлює 
об'єктивну необхідність у їх професійному іншомовному спілкуванні. У 
зв'язку з цим, інтерес до вивчення іноземних мов у значної частини 
випускників загальноосвітніх шкіл помітно зріс. Це пояснюється не 
тільки професійними потребами старшокласників, але й їх 
потребами у іншомовній комунікації під час відвідування зарубіжних 
країн у якості гостей чи туристів.

На жаль, маємо вагомі підстави ствердно сказати, що рівень мовної 
культури школярів досить низький.

Що ж до професійної орієнтації випускників школи, то в ній інтерес 
до вивчення іноземних мов зумовлюється інтересом до професії, на вибір 
якої кожен з них орієнтується.

Щоб задовольнити потреби старшокласників у підготовці до 
майбутньої професійної діяльності, нами запропоновано спосіб реалізації 
завдань двох взаємопов'язаних виховних проблем, а саме: проблеми 
професійної орієнтації старшокласників і проблеми формування й 
підвищення рівня мовної культури учнів.

Частково спільні завдання двох згаданих вище проблем можуть бути 
вирішені одними і тими ж дидактичними засобами. Вивчення предметів 
мовного циклу, куди входить рідна, державна й іноземні мови, є одним 
із ефективних педагогічних засобів вирішення досліджуваних 
проблем. Адже, при належному спрямуванні змісту будь-якої мовної 
дисципліни можна домогтися його відповідності професійним потребам 
та інтересам школярів. Крім цього, означені завдання вирішують й 
засобами інших навчальних предметів, зокрема, профільних.

Зауважимо, що стосовно конкретної професії, на яку початкове 
орієнтується старшокласник, профорієнтаційні можливості різних 
навчальних предметів і навіть їх циклів є неоднакові. У відповідності з 
існуючою в теорії й методиці професійної орієнтації класифікацією всі 
професії можна умовно поділити на п'ять груп, що характеризуються
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взаємовідношенням людини до об'єкта її діяльності, а саме: "людина - 
людина", "людина - природа", "людина - техніка", "людина - знакова 
система", "людина - художній образ" [4, 5]. Навіть поверховий аналіз 
змісту навчальних предметів різних циклів, призводить до того, що. 
наприклад, у предметах природничого циклу приховані значно більші 
можливості щодо професійної діяльності майбутнього працівника \ 
системі "людина - природа", ніж, скажімо, у системі "людина - художній 
образ". ГІри цьому зовсім нескладно визначити, які предмети по 
відношенню до тієї або іншої професії є профільними (базовими).

Оскільки проблема професійної орієнтації старшокласників і 
проблема формування і підвищення рівня їх мовної культури є 
міжпредметними, то в їх вирішенні мають брати участь вчителі не лише 
мовних дисциплін, але навчальних предметів, які до обраної професії є 
профільними.

Припустимо, що в процесі вивчення професійних намірів 
старш окласників виявилось, що в одному з класів ці наміри 
розподіляються в межах N-1" кількості професій, де, наприклад, N 1- це 
професія юриста, N 2 — професія лікаря, N 3 — професія перекладача і т. д. 
Це означає, що профільну диференціацію слід здійснювати за N 
напрямками. Кожен вчитель-предметник у процесі викладання свого 
предмету акцентує увагу на те, для яких професій його дисципліна є 
профільною. Його завдання полягає також у відборі лексичних одиниць, 
які є елементами професійної мови певного фаху (для цього доцільно 
завести тематичний словничок-мінімум). Вчитель дбає про те, щоб 
старшокласники грунтовно осмислили сутність поданих ним термінів у 
рідномовному варіанті, бо без цього нереально приступати до оволодіння 
ними в іншомовному. Тому вчителі української мови забезпечують 
варіативне використання цих понять у процесі спілкування учнів рідною 
мовою.

У свою чергу, вчителі іноземних мов створюють можливості для 
того, щоб спілкування старшокласників із широким використанням 
професійної лексики в рідномовному варіанті переростало у спілкування 
іноземними мовами на рівні реальних здібностей кожного учня.

Функції вчителів мовних дисциплін зводяться до того, щоб на основі 
вивчення професійних інтересів і намірів учнів, поділити їх на окремі 
підгрупи відносно обраних ними професій і створити ДЛЯ 

старшокласників сприятливі передумови для часткової реалізації ідеї 
профільної диференціації навчання. Проте, коли оцінювати реальні 
можливості кожного учня у межах класу щодо оволодіння певною 
іноземною мовою, то вони, як правило, неоднакові. Тому для 
оптимізації навчального процесу педагоги вдаються до рівневоі 
диференціації навчання, що здійснюється на основі результатів вивчення
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індивідуальних навчальних особливостей кожного учня. При цьому 
доцільно діагностувати і враховувати двоякого роду особливості 
школяра, а саме: а) його здібності до вивчення профілюючих навчальних 
дисциплін (наприклад, географії, основ економіки, суспільствознавства 
та ін.) та б) його здібності до вивчення іноземних мов. Необхідність 
цієї двопланової діагностики пояснюємо тим, що без ґрунтовних 
знань та усвідомлення певних лексичних одиниць профільного 
предмета в україномовному варіанті немає жодних підстав 
сподіватися на їх ефективне засвоєння та використання в 
іншомовному [5, 222].

Здійснюючи відбір професійної лексики, вчитель вдається до 
використання різних методик. Частота вживання лексичних одиниць є 
основним критерієм відбору професійної лексики.

Укомплектувавши словники професійної лексики на основі 
використання цих та інших методик, приступають до складання 
відповідних дидактичних завдань. Цілком зрозуміло, що учні у своєму 
виборі орієнтуються на декілька професій, тому для реалізації нашого 
завдання потрібно мати належну кількість таких матеріалів. 
Використовуючи лексику фахових словників, створюють типові мовно- 
тренувальні ситуації, характерні для професійного спілкування 
спеціалістів різних профілів.

Якість спілкування учня іноземною мовою, як правило, оцінюють за 
чотирьохступінчатою шкалою і відрізняють найвищий рівень, високий, 
середній і низький.

Низький рівень іншомовної культури школяра служить нездоланною 
перешкодою для використання ним іноземної мови у профорієнтаційній 
роботі. Тому немає потреби цей рівень розглядати. Таким чином, 
дидактичні матеріали для кожного профілю розробляють відповідно до 
трьох згаданих вище рівнів. Для того щоб правильно оцінити рівень 
знань старшокласників і передбачити, наскільки успішно він зможе 
опанувати професійну лексику .'іноземною мовою, доцільно 
скористатися індивідуальними характеристиками, які пропонують 
вчителі-предметники. Вони дають адекватну оцінку 
профорієнтаційним можливостям старшокласника до опанування 
певного предмета, а вчителі мовники, у свою чергу, оцінюють ці 
можливості в рідномовному й іншомовному варіантах.

Згідно з таким розподілом, кожному учневі класу присвоєно так 
званий "індекс", наприклад: N 1 Р В, в якому під N і ми розуміємо 
професію, на вибір якої орієнтується старшокласник, а під Р В —  маємо 
на увазі високий рівень його знань з іноземної мови.

Пропонуємо коротку характеристику означених ними трьох рівнів.
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Середній рівень характеризується вмінням компетентне спілкуватися 
у сфері побуту та знанням професійних термінів певного профілю. Однак 
використання їх старшокласниками у монолозі, діалозі чи іншому виді 
комунікативної діяльності ще не достатньо впевнене, щоб віднести їх 
знання до високого рівня. На базі середнього рівня можуть 
функціонувати завдання різного типу (комунікативні, пізнавально- 
розвивальні тошо), принципова ознака яких - максимальне наближення до 
умов природного спілкування, використання ситуацій, взятих із життєвої 
практики певного фаху. Такі завдання мають на меті навчання 
старшокласників професійної термінології (вимова, написання, 
переклад). На основі опанованих лексичних одиниць учні: вчаться 
будувати прості запитання та давати на них відповідь, пишуть короткі 
словникові диктанти-переклади, розрізняють професійну лексику від 
загальновживаної тошо.

На відміну від середнього, високий рівень потребує від 
старшокласників глибшого знання іноземної мови. Учень із знаннями 
такого рівня впевнено виконує завдання, які поступово ускладнюються й 
доповнюються іншими. Приведемо приклад декотрих із них. Перше 
завдання вимагає від школярів вміння складати мікромонологи на тему 
"Вчитель моя улю блена професія" чи "Чому я мрію стати 
перекладачем?" Інше завдання полягає в тому, щоб учні, у формі 
діалогу, вели бесіду, наприклад, про свої майбутні професійні плани.

Близькими за дидактичною метою є ігри професійного спрямування. 
Вони можуть бути рольові або інтелектуальні. У процесі дидактичної гри 
школярі оволодівають певними соціальними ролями, готуються до участі 
у конкретних життєвих ситуаціях, набувають практично необхідних 
умінь, навичок та професійних цінностей.

Важливе місце належить також системі роботи над культурою 
спілкування учнів, яка спирається на активне використання мовленнєвих 
ситуацій дискусійного характеру. Наприклад, наступна вправа 
передбачає розвиток усного професійно спрямованого мовлення шляхом 
обговорення старшокласниками висловлювань щодо певних професій 
з метою розширення професійного словникового запасу школярів.

Найвищий рівень знань іноземної мови достатньо складний, адже 
передбачає виконання учнями ускладнених завдань різних типів: 
комунікативного, пізнавального, проблемно-пошукового тошо. До 
завдань найвищого рівня відносяться наступні:

1) складання коротких усних чи письмових повідомлень про 
застосування знань з профільного предмета іноземною мовою;

2) вільне ведення діалогу на тему профільного предмета;
3) написання міні-анотації до певного, заданого вчителем, 

параграфа у підручнику чи короткої статті у межах обраного фаху;

29



4) написання реферату з певної проблеми фахового предмета;
5) читання фрагментів із фахових журналів і газет.
Крім того, знання цього рівня потребують від старшокласників 

виконання різного роду граматичних завдань, передбачених програмою 
підручника з іноземної мови.

Використання такого роду завдань сприяє формуванню творчої 
особистості майбутнього фахівця, успішно підвищує рівень його мовної 
культури, готує його до іншомовного професійного спілкування за 
межами країни, що є дуже важливою ознакою професіоналізму в сучасних 
умовах.

Таким чином, переслідуючи профорієнтаційні цілі, ми пропонуємо 
спосіб часткового вирішення низки завдань професійної орієнтації, а 
також питання мовної культури фахівців у процесі навчання, зокрема, у 
процесі вивчення предметів мовного циклу, в той же час, не обмежуючи 
роль профільних дисциплін.
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SUMMARY
The article throws the light upon the problem o f  the formation o f  the senior pupils' language 

culture in the present-day secondary school. The author stresses that the defmed problem must be 
solved at school. In the article the theoretical and methodical basis o f  the solution o f  the problem o f  
the senior pupils' language culture in the secondary school are proposed.

Людмила Борис

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ М І Р. АКРЕДИТАЦІЇ

Освіченість, інтелект, творчий потенціал особистості -  наріжний 
камінь прогресу цивілізації.

Історичний досвід переконує: країни і народи, що переймалися 
освітою як головним рушієм свого поступу, вийшли на передові рубежі і в 
економічному, і в соціальному розвитку.

Тільки високоосвічена людина здатна вільно орієнтуватися у реаліях 
сучасного світу, забезпечувати оптимальну віддачу для себе і суспільства.

Сьогодні освіта має працювати на реалізацію стратегічних завдань 
державотворення, на втілення в життя національних амбіцій на
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формування такого покоління молоді, шо вміє активно, системно і 
цілеспрямовано набувати знання.

Система підготовки кадрів в Україні переживає період пошуку 
стратегічних шляхів свого розвитку, який розпочався наприкінці 80-х з 
різкої, у багатьох відношеннях справедливої критики існуючої системи 
освіти. Відзначалась її авторитарність, консерватизм, відсутність вибор> > 
навчанні, перевантаженість студентів, недостатні обсяги самостійної 
роботи, насадження однаковості, однодумності.

Проголошення особистісного орієнтованого підходу як важливої мети 
освіти вимагає великої роботи щодо формування змісту освіти, 
адекватного меті, психологічної організації навчального матеріалу і 
виявлення способів його засвоєння з урахуванням унікальності і 
неповторності кожної особистості.

У особистісно орієнтованому навчанні пріоритетом освітньої системи 
є самобутня і самооцінка особистість студента..

Пріоритетом традиційної освіти завжди був той продукт, який від 
особистості можна одержати, - реалізація моделей поведінки, виконання 
певних соціальних функцій тощо. Навіть приваблива і довгі роки панівна 
ідея активізації навчання, у відповідності з якою особистісний потенціал 
студента використовується для засвоєння визначеного із зовні змісту.

В особистісно орієнтованому навчанні наріжним каменем є 
суб’єктивний досвід студента, який спочатку розкривається, а потім 
відбувається його узгодження зі змістом освіти. Ця нова педагогічна 
технологія організації навчання виходить із визнання унікальності 
суб’єктивного досвіду самого студента, як важливого джерела 
індивідуальної життєдіяльності, шо проявляється, зокрема, я навчальній 
діяльності.

Відбувається своєрідне збагачення досвіду студента, його нарощення, 
перетворення, що й складає "вектор" індивідуального розвитку.

Традиційно в коледжі у перший тиждень навчання ми проводимо 
вхідний зріз знань для студентів нового набору з профілюючих дисциплін, 
а в цьому році ми провели ще й тестування на рівень інтелекту, щоб 
визначити отой суб’єктивний досвід кожного студента і розробити 
основні напрями роботи для кожного.

Педагогічний колектив виходить з того, що головний ціннісний 
орієнтир в навчальному процесі коледжу -  особистість студента, її 
конкретні й помітні позитивні зміни в процесі напруженої індивідуальної 
діяльності по розвитку і формуванню власного потенціалу -  
інтелектуально-творчого, соціально-морального, духовно-естетичного і 
фізичного.

Студенти мають перейти з фіксованого рівня при вивченні кожної 
окремої дисципліни на більш високий при завершенні вивчення курсу і
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максимально можливий при випуску з навчального закладу. Така логіка з 
необхідністю визначає потребу пошуку педагогічної технології організації 
навчання, за якої студента можна вивести ■ на високий рівень 
компетентності, підготовленості і професіоналізму у вибраній 
спеціальності, спрямованості на обрану професію, працю, ініціативу, 
організованість і громадянськість.

Викладач: коледжу використовують сучасні інноваційні технології 
навчання, які відзначаються інтенсивною подачею матеріалу, активною 
позицією і самостійністю студентів самоконтролем і самокорекцісю, 
діалогічністю, проблемністю.

Студент як суб'єкт коледжу стає реальним і повноправним 
господарем навчання, побуту, суспільного життя і майбутньої професійної 
діяльності, що повністю усвідомлює всю міру відповідальності за 
зроблений вибір, за ствердження своєї свободи, честі, гідності, фізичної і 
духовно-моральної готовності до праці, засвоєння цінностей, необхідних 
для становлення сучасного фахівця. При цьому треба мати на увазі, що 
суб’єктний досвід кожного окремого студента настільки різноманітний і 
неповторний, що не можна не зважити на цей факт, а тим більше тиснути 
на студента, використовуючи своє службове становище.

Наявний у студента суб’єктивний досвід, його організованість 
відповідальність і готовність виконати вимоги і в установлені строк 
здійснити життєві плани далеко не гарантують їхньої повної або навіть 
часткової реалізації. Кожний студент, за даними нашого опитування, 
вступивши до коледжу, мав намір жігги і вчитись з усією 
відповідальністю. Але під натиском обставин реатьного життя в 
навчальному закладі, поточних ситуацій, умов, ці бажання не 
реалізуються а залишаються для певної частини студентів лише мрією.

Вимоги, які висуваються до студентів викладачами, зустрічаються із 
суб'єктним досвідом студентів, а тому приймаються після критичного 
осмислення і переробки, а то й взагалі можуть не прийматись. 
Суб’єктивнийдосвід, який виявляється у самосвідомості, цільових 
орієнтирах, установках, прагненнях, цінностях, потребах, особистих 
планах -  усе це натбання особистісне, вистраждане, вироблене ціною 
атасних зусиль, вибірковим ставленням сту дента до впливів з оточуючого 
середовища у тому числі професійно-педагогічного з боку викладачів.

У вищій школі особистість сту дента вже існує, його суб'єктний досвід 
дозволяє виконувати завдання з певним рівнем самостійності, ате 
розвиток самостійності, самосвідомості продовжується, вдосконалюється. 
За цих обставин традиційна технологія може стримувати, гальму вати 
розвиток особистості. А особистісно орієнтована технологія організації 
навчання спрямована на самореатізацію кожним студентом себе як 
особистості. Сту дент дістає надійні засоби саморегулювання, самооцінки і
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внутрішнього стимулювання, шо веде до комфортної душевної рівноваги 
та морального задоволення.

Особистісно орієнтоване навчання створює умови для повноцінного 
виявлення і, відповідно, розвитку особистісних функцій учасників 
освітнього процесу. Новий принцип вимагає спеціальних зусиль з боку 
викладача на досягнення погодженості між зовнішніми чинниками > 
вигляді вимог викладача і внутрішніми чинниками, представленими 
суб’єктивним досвідом студента. Без такого погодження не може бути 
дійсно особистісного начала в людині, а також воно дозволить уникнути 
пізнавальної самостійності студентів.

Студент пізнає, діючи, а як авторитаризму в людині, так і "вільного 
виховання".

У тому випадку, коли предметом уваги викладача стає тільки 
навчальний матеріал і способи дії з ним, студент від самого початку, з 
етапу' планування навчального процесу стає об'єктом навчання. Роль 
творця віддається викладачеві, а не студенту'. Але ж виконувати завдання 
доведеться студенту, спираючись на свій суб'єктивний досвід.

У навчальному процесі творчість має виявлятися як в діях викладача, 
так і студента. Інша річ. що у педагога рівень досконатості, майстерності, 
наукові можливості набагато більші, ніж у студента. Відбувається 
взаємодія двох досвідів, в результаті якої збагачуються обидва.

Навчання ка особистісному рівні -  це забезпечення суб'єктивного 
сприйняття матеріалу кожним студентом. Здійснити цю вимогу можна 
якщо навчатький матеріат трансформувати в систему,, задач, виконання 
яких вимагає певного рівня пізнаючи - діє, розв’язуючи практично нове 
коло задач.

Запропонований підхід організації навчання спирається не на 
зовнішні, а на внутрішні чинніші, шо входять елементами суб'єктивного 
досвіду (мотивація, потреби, особистісні смисли, установки, стереотипи, 
бажання, переваги тощо). Але при цьому не зменшується роль і значення 
зовнішніх чинників, які спрямовані на реалізацію можливостей розвитку 
студента, на особистісну мотивацію діяльності, на власний вибір і 
формулювання значу ти х  дія нього цілей і способів діяльності.

В у мовах особистісно орієнтованого навчання коледж реалізує право 
студентів на свободу вибору, на утвердження почуття рівноправного 
учасника навчального процесу.

Пріоритет таких взаємин передбачає співробітництво викладача і 
студента у навчанні.

У цій технології навчання мають переважати такі форми контролю і 
оцінки знань студентів: індивідуальна співбесіда, публікації, огляди, 
захисти результатів навчальної праці, рейтингова система оцінювання. Ця 
система погюджує конку ренцію серед студентів, створює МОЖЛИВОСТІ для
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реалізації здорового чистолюбства у володінні знаннями. Це надійні 
способи захистити студента від суб’єктивізму і монопольного права
викладачів на оцінку.

Нова технологія створює надзвичайно сприятливі умови для 
організації змістовної самостійної діяльності студентів. Співвідношення 
між аудиторною і самостійною роботою змінюється на користь останньої. 
На самостійну роботу за навчальними планами відводиться від половини 
до третини загальної кількості годин визначених для вивчення 
дисципліни. Частина годин передбачена на індивідуальну роботу 
викладача і студента. Але така насиченість самостійної роботи приведе до 
підвищення ефективності навчання, якщо її розглядати у взаємозв'язку 
з індивідуалізацією і диференціацією навчання. Це дозволить дослідити 
навчальний процес не як сукупність розрізнених елементів, звернених до 
нас однією стороною, а як єдину систему, взаємодіючі частини якої самі 
будуть вказувати на те, наскільки ефективно здійснюється ця взаємодія. В 
іншому разі, отримавши багато часу для самостійної роботи, студенти 
використовують його не за призначенням.

Викладачами коледжу розроблено самостійні завдання для студентів, 
які містять методичні рекомендації, вказівки, є електронний варіант, 
аудіозаписи тем, що виносяться на самостійне опрацювання.

Якщо при традиційному навчанні суть роботи викладача полягає в 
трансляції знань і способів пізнання, то при новому підході важливо 
здійснити функцію проектування ходу індивідуального розвитку кожного 
студента. Сумнівно, все-таки, що є якийсь один спосіб, один метод чи 
один засіб, які самі по собі могли б дати кращі результати, ніж традиційні 
методи навчання. Щоб виконати роботу' набагато краще, й притому без 
незмірне зростаючих витрат, необхідно розробити нову систему навчання 
з використанням всіх методів і засобів у новому поєднанні.

У новій технології на перший план виступають такі форми діяльності 
викладача як розробка індивідуальних стратегій навчання, підготовка 
диференційованих самостійних завдань, індивідуальне консультування. 
Студенти, безумовно, відрізняються за своїми стартовими навчальними 
можливостями. Разом з тим кожен студент за будь-яких умов має деякий 
вихідний інтелектуальніш капітал, внутрішній резерв для його 
нарощування. Отже, кожен студент об'єктивно має потребу в створенні 
певних умов, що сприяють становленню його здібностей. І хоча всі 
студенти є різні, але вони рівні з точки зору свого права на повноцінний 
розвиток в умовах якісного навчання у коледжі.

У новій технології навчання визначаються зрозумілі й прості, але 
разом з тим надійні й суворі вимога здійснення відповідального 
відношення студента до навчальної діяльності, ставлення до себе як до 
особистості і як до майбутнього фахівця. Протягом всього навчання
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проводиться ґрунтовна робота по формуванню у студентів моральної 
зацікавленості, готовності і спрямованості працювати на межі своїх сил і 
можливостей. (Прикладом цього є робота СНТ.) Якщо не буде 
пробуджений цей потенціал і не виникне бажання й енергія створювати 
власну особистість на шляхах подолання труднощів, формувати себе 
своїм власними силами як майбутнього спеціаліста високого рівня, то тоді 
проведена робота не дасть очікуваних результатів.

Особистісно орієнтована технологія організації навчання студентів не 
є метою, а засобом досягнення мети. Увесь смисл впровадження нової 
освітньої системи полягає в тому, щоб зробити процес вивчення кожної 
окремої навчальної дисципліни творчим і індивідуальним, щоб це 
вивчення зацікавило студента, принесло йому моральне й інтелектуальне 
задоволення від того, що він пізнає, від власного інтелектуального і 
освітнього зростання, від подолання труднощів і самого себе.
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Наталія Бордіян 
(Чернівці) 

ГАРМОНІЯ ТА ЄДНІСТЬ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 
У ДОХРИСТИЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Об’єктивні процеси, які відбуваються в соціальному і економічному 
житті нашої країни, зумовлюють необхідність удосконалення освітньо -  
виховної роботи в загальноосвітній школі. Це означає, що питання 
морального і розумового виховання молоді, розвиток її духовної культури 
стають життєво важливими завданнями, для розв’язання яких потрібно 
домагатися піднесення ефективності процесу виховання. Одним з резервів 
виховання творчої особистості на сучасному етапі розвитку' суспільства є 
виховуючи навчання. Саме воно сприяє формуванню світогляду, 
пізнавальних інтересів, активності і позитивного ставлення учнів до 
навчання, розвитку у них умінь самостійно працювати, потреб до 
самоосвіти та самовдосконалення. Саме виховуючий потенціал навчання,

35



об’єктивно вимагає сьогодні розробки ознайомлень з попереднім досвідом 
даної проблеми.

Вивчення історико -  педагогічної літератури дає змогу 
стверджувати, що проблема гармонійної єдності навчання і виховання 
знаходить відображення в сучасних науково -  педагогічних дослідженнях 
Алексюка А., Кравця В., Чорного В. Проблеми виховую чого навчання 
також присвятили свої роботи Ас мус В.. Василькова Ю., Музиченько О. 
та інші.

Цікаво розкрито питання виховую чого навчання в працях сучасних 
українських дослідників: Гончаренко С., Дусавицького О., Синиці О., 
Паламарчука В., Бібік Н.

Проблеми виховуючого навчання знайшли відображення ще в 
античні часи у філософських трактатах, висловлюваннях педагогічного 
характеру Арістотеля, Демокріта, Платона, Квінтіліана, Сократа.

Враховуючи, що проблема, єдності навчання і виховання в 
дохристиянський період в зарубіжній педагогіці комплексно не висвітлена 
мета статті і тала розкрити специфіку цієї проблеми в дохристиянський 
період.

Розглядаючи характер виховання в первісну епоху і маючи на увазі 
його змінність, доцільно врахувати періодизацію історії первісного 
суспільства.

Враховуючи той факт, що виховання і навчання як суспільні явища 
значною мірою визначаються характером організації суспільства, за 
основу періодизації доцільніше взяти саме суспільні відносини, в 
залежності від розвитку яких виділяють такі періоди первісного 
суспільства:

а) період первісного стада;
б) родовий лад (матріархат, патріархат);
в) період військової демократії.
Період первісного стада, що тривав багато сотень тисяч років, був 

періодом формування людини і людського суспільства. Навчання як і 
зиховання на первісному' ступені розвитку суспільства було дуже 
примітивним. Його завданням було дотримання племінної традиції 
шляхом переказування молоді того, що знають старші. Досить рано 
з’являються певні навчання на практичні теми: основ гігієни, статевих 
стосунків, збереження здоров'я плекання добрих звичаїв, здобування 
життєвої мудрості. Ці формули діти сприймали з певною побожністю, 
абсолютно не критично (догматично) і повторювались наступними 
поколіннями, як “оголошена таємниця*’.

Навчально -  виховні ціпі первісних племен були простими: діти 
мають стати повноцінними членами цієї культури, частиною якої були
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батьки, бути образом дзеркалом старших, продовжувати культуру за 
існуючим зразком.

Виховання і навчання були, на диво пристосовані до життя і потреб 
громади, що створила їх. Виховувались всі потрібні якості в людині для 
тих умов суспільного життя, в яких доводилось жити і діяти молоді: 
фізичну силу, витривалість, мужність у боротьбі з небезпекою, що 
підстерігала на кожному кроці, силу характеру, почуття обов’язку.

Велике навчально - виховне значення мали дитячі ігри. Хлопчики 
грали у війну, влаштовували змагання. Дівчатка вчилися шити, робити 
все, шо робить жінка в господарстві.

До 10 -  12 років діти значною мірою володіли певною сумою 
духовного знання: вони знали всі родові звичаї, легенди, казки, пісні свого 
племені, а також ті знання людей, які дають контакти в товаристві 
дорослих: в мандрівках, на полюванні, рибальстві, святах тощо.

На останніх етапах розвитку матріархату з’явились “будинки 
молоді” -  перші навчально -  виховні заклади в історії людства, в яких 
працювали перші вихователі.

Подальший розвиток продуктивних сил приводить до нової 
організації родового суспільства -  патріархату. На стадії патріархальної 
родової общини виникла необхідність в більш організованому7 вихованні і 
навчанні: родова община доручала виховання підростаючого покоління 
найбільш досвідченим, спеціально обраним людям. Це свідчить про 
розширення і ускладнення його змісту і програми випробувань, якими 
воно завершу'вал ось, про те, що в умовах родового ладу виховання поряд з 
навчанням почали виділяти як особливу форму суспільної діяльності.

Велику роль у вихованні певних рис характеру, поведінки, 
моральних і естетичних якостей відігравали в епоху патріархату7 казки, 
переклади, музика, спів, танці, навколишня природа.

У період розвиненого матріархату можна говорити і про освіту у її 
первісному вигляді -  передачу найважливіших життєво необхідних знань і 
навичок. Робилося це за допомогою різних знаків, об’єднаних у вузликове 
або предметне письмо.

З переходом до періоду військової демократії виникає перша форма 
письмового повідомлення чи запису. Це піктографія (лат.: рісШь -  
“намальований” і грецьк.: ^аріїеіп -  “писати”), або малюнкове чи образне 
письмо.

Отже, освіта в досліджуваний період носила передачу дітям досить 
обмеженого кола корисних знань і уявлень.

В період військової демократії розв’язання завдань виховання і 
навчання поряд з будинками молоді поступово переходить до сім’ї.

Панівні групи населення, що з’явилися (жреці, вожді, старійшини), 
прагнули відокремити розумове виховання від фізичної праці. Первісні
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зачатки знань (піктографічне письмо, обмір полів, передбачення повені, 
орієнтація за зірками, прийоми лікування) вони зосередили в своїх руках, 
намагаючись огорнути їх таємничістю, містикою. Для навчання цим 
знанням “будинки молоді” поступово перетворювались у навчально - 
виховні заклади для знаті.

Первісна рівність виховання зникає. Виховання і навчання 
починають використовуватись панівною верхівкою для закріплення свого 
панування.

В результаті розвитку матеріального виробництва з’являється 
рабство -  виникають держави (Шумерія, Вавілонія, Асірія, Єгипет, Індія, 
Китай).

Виховання і навчання підростаючого покоління набуває класового 
характеру. Шумери створили найстародавнішу цивілізацію людства, де з 
появою письма виникають школи.

Завданням першої в історії людства школи стала не лише передача 
учням наукових знань (з ботаніки, зоології, географії, граматики, 
математики), а й прагнення виховати підростаюче покоління.

У школах Стародавнього Єгипту крім наук, вчили гімнастичним 
вправам і плаванню, велика увага приділялась виховання хороших манер. 
Серед повчань, які збереглися, знаходимо тексти з глибоким виховним 
змістом: “Навчання є основа життя”, “Немає нічого вищого за книги”.

В Стародавньому Китаї до появи загальноосвітніх шкіл, існували, 
так звані общині школи, в яких безплатно навчали юнаків стрільби з лука, 
пісень, обрядів.

Виховуючий вплив навчання був більш відчутний у так званих 
вищих школах, які створювались при філософах, які брали плату за 
навчання. Засновником першої в Китаї вищої приватної школи був 
Конфуцій (55І -  479р.р. н.е.). у філософських школах навчали 
красномовства і філософії, вивчали мораль, твори видатних письменників 
і поетів, юнаків готували до політичної і дипломатичної кар’єри.

Так, Демокріт, великого значення надавав вихованню, яке на його 
думку, повинно привести молоду людину до володіння мудрістю, тобто 
дати їй три дари -  добре мислити, добре говорити і добре робити. [2; 10].

За його переконанням, при навчанні і вихованні потрібно дбати про 
всесторонній розвиток розуму.[2;11]

Отже філософ розглядає виховну роботу з дітьми у безпосередньому 
зв’язку з процесом навчання.

Виключне місце в історії стародавньої філософії та педагогіки 
належить Сократу(470/469 -  399р.р. до н.е.). він стверджував, що ціллю 
педагогічної роботи не є підготовка до практичної діяльності. Цю саму 
практичну ціль філософ вважав обов’язковим результатом іншої -  часто 
індивідуальної цілі, яка зводилась до особистого морального
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удосконалення кожного з його учнів. [3;21]. Саме в цьому і є серцевина 
виховних задач Сократа у його власній інтерпретації.

Велике значення в учительській діяльності Сократа, яка цінувалась 
ним понад життя, мало вчення філософа про здібності. Саме критерієм 
наявності здібностей Сократ теоретично підкріплював “право на освіту’' 
тієї чи іншої людини, виходячи при цьому з користі, яку* вона може 
принести в даному випадку суспільству. [3;23]

Вся педагогічна система Сократа просякнута гармонією навчання і 
виховання: пізнай добре начало в собі, вдосконалюйся, вивчай предмети, 
які цікавлять тебе, запам’ятовуй вивчене.

Чільне місце у тисячолітній історії світової культури належить 
педагогічним теоріям та діяльності Платона (близько 427 -  347р.р. до н.е.).

Педагогічна робота була для нього одним із найважливіших видів 
діяльності. Судження та педагогічні теми висловлюються ним в його 
діалогах: “Лакссі”, “Тімеї”.

Платон створив філософську школу, Академію, яка проіснувала не 
одне століття. Завдяки особистому, спілкуванню з Сократом ще не 
удосконалений світогляд молодого Платона тримав ряд нових 
обґрунтовувань для своєї неприязні до демократії. Він вважав, що 
суспільство можуть укріпити лише заочні реформи в будові держави, а 
також у справі навчання і виховання. [5;35].

Справі навчання і виховання Платон надає по можливості 
регламентованого і замкнутого характеру.[6;30].він чітко усвідомлював ті 
особливі труднощі, які відкрилися перед ним у визначенні навчально -  
виховного процесу в державі “Законів”.

Заслугою Платона є те, що він першим почав дивитися на дитячі ігри 
як на засіб підвищення ефективності учнів, формування у них соціальних 
якостей і бажання систематично трудитися.

Відображаючи проблему єдності навчання і виховання Платон 
обґрунтував внутрішню основу морального виховання (емоції, душевну 
бадьорість і життєрадісність), засоби педагогічного впливу (ігри, читання 
літературних творів) і його мету (формування уявлень про добро і зло).

Погляди та ідеї давньогрецького філософа справили значний вплив 
не тільки на становлення античної педагогіки, а й на розвиток її як науки у 
наступні століггя.

Учнем Платона був Арістотель (384 -  322р.р. до н.е.). праці 
Аристотеля “Мета - фізика”, “Категорія”, “Про душу”, “Етика” чітко 
відображають педагогічні погляди філософа. Єдиним змістом людського 
життя за Аристотелем, є прагнення до земного життя. Засвоєння норм ; 
понять, необхідних для життя, повинно проводитись не шляхом пасивного 
заучування, а активним практичним шляхом [ 1; 16].
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Невідривно від навчання Арістотель розглядав і процес фізичного 
музичного та естетичного виховання.

Підсумовуюче вище сказане, варто відмітдти зауваження, що 
підтверджує проблему гармонії навчання і виховання в працях 
Аристотеля: лише та діяльність (навчальна діяльність) може бути
успішною, яка зв’язана задоволенням і радістю, що витікають з самої 
діяльності”. [1:17].

В римській педагогіці центральне місце займають педагогічні ідеї 
Квінтіліана (42 -  118р.р.).

Розглядаючи проблеми виховання і навчання, Квінтіліан перш за все 
старається вирішити основне з них: якому вихованню і навчанню слід 
надати перевагу суспільному чи домашньому. В даному випадку філософ 
починає з характеристики негативних сторін суспільного виховання, що 
зводиться до двох основних положень. По -  перше, в умовах відірваності 
від ровесників дитину легше вберегти від недоліків і вад, які панують в 
даному середовищі. По -  друге, в умовах індивідуальних занять у вчителя 
буде набагато більше можливості і часу, а також сил зосередити свою 
увагу на учневі, що дасть змогу процес навчання вести безвідривно від 
процесу виховання [3;40].

Квінтіліан висував однакові вимоги як до навчання, гак і до 
виховання, що свідчить про одночасне і гармонію цих двох процесів в 
педагогічній проблемі філософа.

Він наголошував не допустити перевантаження шкільних програм, 
вчителів і організаторів закладу. Він вважав, що дітям, якими б якостями 
вони не володіли, необхідний відпочинок. Адже старанність залежить від 
доброї волі, яку не можна викликати шляхом примусу. А відпочивши, діти 
з більшою охотою беруться за навчання. [4; 14].

У свій час праці Квінтіліана витримали понад сто видань і в наш час 
залишилися живим словом для тих, хто творить і направляє потік 
передової педагогічної системи, в якій висвітлюється проблема єдності 
навчання і виховання.

Таким чином, аналіз історико -  педагогічної літератури засвідчує 
вагомий внесок античних філософів Сократа, Платона, Арістотеля, 
Квінтіліана у розробку питань виховуючого навчання. В працях цих 
вчених зроблено спробу визначити зміст освіти, методи, форми організації 
навчання, діяльності вчителя для реалізації виховних завдань під час 
навчання.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО 
САМОСТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ В УМОВАХ 

ДЕПРИВАЦІЇ СІМЕЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

У статті розглядається проблема надання психологічної допомоги дітям- 
сирогам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Виділено основні 
напрямки формування навичок конструктивного вирішення критичних 
ситуацій підлітками, наведено результати апробації розробленої системи 
формуючих впливів для оптимізації самоставлення підлітків, що 
перебувають в умовах депривації сімейної взаємодії.

Соціально-економічна криза, вимушена міграція, прогресуючі тенденції 
руйнування моральних засад сім’ї та інші негативні соціальні явища 
сьогодення поставили завдання інтеграції дітей у суспільство як одну з 
найбільш приоритетних національних проблем. Протягом останніх 
десятиліть держава намагається розв’язати наростаючу проблему сирітства 
за допомогою трьох основних моделей опіки: опікунство, всиновлення та 
сирітські заклади, остання яких домінуюча. У зв’язку з цим актуальне 
створення умов, сприятливих і адекватних до розвитку дітей-сиріт, які б 
нівелювали наслідки соціально-психологічного феномену сирітства. Один із 
найяскравіших із них -  психічна депривація, що виникає у ситуації 
тривалого незадоволення важливих життєвих потреб.

Несприятливий вплив інституцій ного виховання на психічний розвиток 
дітей відзначав ще в 30-х pp. Л.С.Виготський, теоретично обґрунтувавши 
неможливість нормального розвитку дітей в соціальній ситуації, що 
складається в ізольованих сирітських та інтернатних закладах [2].

У подальших дослідженнях проблеми психічної депривації як 
зарубіжними (Дж.Боулбі, Й.Лангмейєр, З.Матейчек, М.Раттер та ін.), так і 
російськими вченими (Л. І. Божович, Ї.В.Дубровіна, В.С.Мухіиа,
О.М.Прихожан, Н.М.Толстих, Т.І.Юферєва та ін.) показано, що так звана 
деприваційна симптоматика включає у себе всю шкалу психічних відхилень
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-  від легких особливостей психічного реагування до грубих порушень 
розвитку інтелекту і характеру. Крім цього, сучасні дослідження 
переконливо свідчать, що у закритих дитячих закладах відсутні умови для 
компенсації наслідків психічної деривації (А.Кадушин, О.Ї.Казакова, 
І.О.Коробейникова, В.М.Слуцький, В. М. Ослон, Є.Г.Трошихіна,
І.А.Фурманов, А.Б.Холмогорова, Л.М.Шипіцина).

Психологічний аналіз особистісних характеристик депривованих дітей 
представлений також у дослідженнях вітчизняних вчених (Л.П.Виговська, 
Я.О.Гошовський, Н.І.Карасьова, Л.П.Осьмак). Актуальні наразі дослідження 
проблеми розвитку дітей, позбавлених піклування біологічних батьків, у 
сім'ях заміїцувальної опіки (прийомних); особистісні зрушення дітей як 
наслідок переживання ними тривалої соціально-психологічної депривації 
(Г.М.Бевз, Г.О.Хомич).

Однак проблема надання психологічної допомоги дітям, що 
виховуються у закритих дитячих закладах, у психологічній літературі майже 
не висвітлюється і вимагає теоретичного та експериментального вивчення.

Особливу небезпеку для вихованців закритих дитячих закладів приховує 
в собі підлітковий вік - складний і критичний для будь-якої людини взагалі. 
Він характеризується особливим інтересом підростаючої особи до себе, до 
свого внутрішнього світу. У цей період відбувається інтенсивне 
самопізнання і оцінювання власного соціального статусу. Однак сучасний 
соціум, як вважають вчені, не надає дитині адекватних, соціально 
прийнятних “місць” дорослішання, що сприяє активізації негативних проявів 
вікової кризи [4]. У школі-інтернаті ця проблема стоїть гостріше і часто 
набуває затяжного характеру через наявність строгого часового режиму 
організації життя дітей, постійного включення підлітка у групу, обмеження 
його життєвого простору, відсутність “особистого середовища” та 
депривацію батьківської взаємодії.

На основі проведеного теоретичного аналізу літературних джерел та 
власного емпіричного досвіду можна виділити такі провідні напрямки 
формування навичок конструктивнрго вирішення критичних ситуацій 
підлітками, що виховуються у дитячих закладах закритого типу:

- розвиток здатності підлітків до самопізнання і саморозуміння;
-забезпечення високого рівня самоприйняття;
- навчання способам зняття емоційного напруження і конструктивного

вираження агресії;
- формування навичок ефективної взаємодії з іншими людьми;
- розвиток навичок прийняття компетентних рішень і відповідальності за

власний вибір.
Ці напрямки повинні розглядатися у контексті конкретних життєвих 

ситуацій, які переживаються підлітками як кризові.
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Відповідно до виділених напрямків корекційної роботи, ми провели 
експеримент, метою якого було створити та апробувати систему формуючих 
впливів для оптимізації самоставлення підлітків, що перебувають в умовах 
депривації сімейної взаємодії. До головних завдань, які вирішувались в 
експерименті, можна віднести:

1. ампліфікацію (підсилення) позитивного ефекту' депривації значимих 
потреб, яка викликана підлітковою кризою (використання 
суперечливих тенденцій на рівні особистісних проявів, а не 
подолання симптомів кризи);

2. формування запиту на самозміну, саморозвиток підлітків, що 
виховуються у несприятливій ситуації розвитку -  в умовах психічної 
деривації;

3. формування позитивного ставлення до Я-образу, незалежно від 
модальності зовнішніх оцінних характеристик.

Передбачаюсь підвищення рівня загальної соціальної компетентності та 
поглиблення перцепції у комунікаціях з однолітками.

Враховуючи вікові особливості дітей, охоплених експериментом, умови 
школи-інтернату, характерні для звичайних дитячих закладів закритого типу, 
та відсутність батьківської позиції у виховному процесі, нами складена 
кореційна програма, яка складалася з двох етапів: підготовчий та основний. 
Основними формами роботи з підлітками на підготовчому етапі були:

1. психотехнічні прийоми та психогімнастичні вправи, які переслідували 
мету: згуртувати дітей, знизити їх тривожність, підвищити впевненість у 
собі та створити сприятливий емоційний фон;

2. вступні розповіді на теми: “Про науку психологію і людей, які нею 
займаються’'. “Призначення тестів”, “Психологічний тренінг”, “Користь 
релаксації та релаксаційні вправи” тощо;

3. написання творів на задані теми (самозвітів) з подальшим складанням 
колективних портретів групи;

4. заохочення підлітків до ведення особистих щоденників з метою 
стимуляції процесу самопізнання;

5. використання найпростіших тестів самоперевірки та знайомство з 
основами таких наук, як фізіогноміка, графологія і методами візуальної 
психодіагностики;

6. анкетування підлітків з метою вивчення їх психологічного запиту 
стосовно тематики та змісту групових занять з психології тощо.
Отже, у процесі підготовчої роботи до формування позитивного 

самоставлення підлітки набули знань як про особливості та неповторність 
власної особистості, так і про значущість і корисність конструктивного 
творчого ставлення до самого себе. Крім цього, підлітки отримали 
елементарні знання про психологію як науку, про прийоми релаксації та 
створення у себе позитивного настрою, почали довірливіше ставитися один
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до одного, проявляти згуртованість і взаємодопомогу. При цьому підлягав 
усуненню особливий психологічний аспект відчуженості від колективних 
форм взаємодії з однолітками.

Результати вивчення психологічних запитів і особистих переваг 
депривованих підлітків дали змогу креслити основні напрямки роботи з 
ними, зорієнтуватися у розробці змісту подальших корекційних занять, 
виділити найбільш “болючі” точки в особистісному розвитку дітей.

Враховуючи той факт, що соціальне прийняття залежить від здатності 
суб’єкта довести своє право на індивідуальність, протягом основного етапу 
корекційної роботи з депривованими підлітками ми переслідували таку мету:

1. прояснити для підлітків важливість тих чи інших якостей людини, 
паралельно вияснивши їх адекватність зовнішньому баченню;

2. розвивати адекватне бачення цих якостей;
3. сформувати у них повагу до себе реального, незалежно від того, 

наскільки вони співпадають із соціально прийнятими еталонами;
4. знизити вплив деприваційної ситуації.

З урахуванням специфіки контингенту дітей, що виховуються в умовах 
психічної деривації, наші заняття, як правило, на початку і в кінці, в 
обов’язковому порядку включали психотехнічні прийоми та вправи, 
спрямовані на створення атмосфери злагоди і довіри. До змісту занять також 
входили тематичні бесіди, диспути, обговорення проблемних ситуацій у 
малих групах, самозвіти, ігрові етюди та вправи, спрямовані на оптимізацію 
самоставлення. Правила групи, з якими підлітки були ознайомлені на 
попередніх, підготовчих, заняттях, залишилися тими ж.

Для встановлення довірливої атмосфери та підготовки підлітків до 
сприймання серйозного матеріалу використовувались відомі у практичній 
психології вправи та етюди, зокрема, “Маятник”, “Зустріч”, “Налагодження 
піаніно”, “Коло знайомств”, “Передача послань по колу”, “Передача почуттів 
дотиком”, “Станьте з коло”, “’’Плутанина”, “Жахлива таємниця”, “Мигалки”, 
“Передача ритму”, “Малюнок по колу” та ін [1, 3].

Тематичні бесіди, диспути, які входили до складу корекційних занять, 
переважно мали навчально-інформативний характер. Основна тематика 
бесід: “Про користь і шкідливість емоцій”, “Чи можна змінювати свій стан”, 
“Обручка царя Соломона”. Диспути, носили більш активний і жвавий 
характер і заторкувшш такі проблеми, як “Способи вираження почуттів”, 
“Бунт і культура бунту”, “Підліток і дорослий” та ін. Такі форми роботи у 
групі стимулювали активну участь у обговоренні власне підліткових 
проблем, розширювали знання та уявлення підлітків про те, що вони мають, і 
те, що б хотіли мати у власному особистісному просторі, сприяли 
усвідомленню дітьми того, що сприятиме само актуалізації, а що 
гальмуватиме особистісний розвиток.

44



Така форма групової роботи як ‘‘обговорення проблемних ситуацій" 
передбачала аналіз учасниками експерименту запропонованих нами ситуацій 
з подальшим їх обговоренням з метою вироблення стратегії адекватного 
реагування на них індивіда. Так, підліткам пропонувалися різноманітні 
ситуації типу: “Товариш узяв у тебе книгу на три дні, вона тобі потрібна для 
написання твору. Пройшло три дні, але книгу не повертають. Ти знаходиш 
товариша і говориш: або “Завдання треба було виконати до понеділка. У
понеділок сказали, що останній строк -  середа. У середу на уроці вчителька 
запитує: “Де твоє завдання? Ти зізнаєшся: “Забув (-ла)”, опускаєш голову і 
чекаєш, що буде далі. Вчителька:

Підліткам давалися для аналізу такі завдання, наприклад: “прочитайте 
ситуацію і запропонуйте три шляхи її вирішення у таких манерах: 
“стриманість”, “якщо мені погано, то нехай тобі теж буде погано” та мирне 
вирішення ситуації'”. На наступних заняттях учням пропонувалося прочитати 
готові репліки до вказаних ситуацій і вказати, який спосіб вираження емоції 
обраний у даному' випадку: агресивний, стриманий чи мирний, і який з них є 
конструктивнішим.

Під час даного експерименту використовувалися такі ігрові етюди та 
вправи, які були спрямовані безпосередньо на оптимізацію самоставлення та 
активізацію саморозвитку підлітків, серед яких “Рефлексія”, “Асоціації”, 
“Асоціації-2”, “Скульптор і глина”, “Подарунок”, “Робот”, “Живі руки”, 
“Послання”, ігри-пантоміма “Повелитель-підлеглий”, “Загальний настрій” та 
ін. Кожна вправа переслідувала свою терапевтичну мету, серед яких:

• допомогти підліткам усвідомити власні почуття та переживання, 
підвищити рівень саморозуміння;

• актуалізувати почуття поваги до себе, підвищити самовпевненість;
• підвищити рівень їх саморозуміння за допомогою актуалізації значимої 

інформації від оточуючих;
• реконструювати позитивний досвід через приємні дитячі спогади;
• побудувати у підлітків позитивний образ майбутнього за допомогою 

планування, фантазування та інтеграції минулих і теперішніх переживань.
У ході проведення планових занять використовувались методики “Чи 

правильно про нас, підлітків, судять дорослі”, тест “Емоції** (скорений 
варіант опитувальника Баса-Дарки), “Як мене можуть охарактеризувати 
вчителі”. На заключному етапі експерименту проводилися рефлексивні 
самоописи “Я пишаюсь собою, коли “Мені подобається, як я ...”, по 
закінченні яких результати обговорювалися у групі з метою підвищити 
повагу до себе та самовпевненість підлітків. Організовувались також групові 
самозвіти учнів у формі анонімних “послань” типу: “Я иіную в тобі ... , 
"Мені подобається, як ти які передавалися адресату через ведучого і 
мали бути написаними всім учасникам групи, керуючись принципами
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чесності і відвертості. По закінченню проводилося обговорення у групі (за 
бажанням) га рефлексія.

Отже, цілеспрямований процес формування позитивного ставлення до 
себе поглиблював знання підлітків не лише про самих себе, а й про досить 
складну суб’єктивну сферу особистості - самосвідомість.

На основі активної взаємодії з підлітками школи-інтернату на протязі 
експерименту ми виробили деякі положення, які можуть бути використані як 
рекомендації практичними психологами та вихователями дитячих закладів 
закритого типу:

1. Свідоме залучення депривованих дітей у процес обговорення та 
вирішення проблем інших людей робить більш зрозумілою їх власну 
ситуацію, що стає відкритою для психологічної допомоги.

2. Міжособистісне спілкування допомагає адекватно структурувати 
емоційний світ дітей, сприяє розвитку навичок самовираження, оскільки 
труднощі взаємин часто пов’язані з нездатністю до відкритого 
демонстрування почуттів.

3. Конструювання поведінки підлітків у відповідності до різних моделей 
поведінки дорослих формує у них стійкість і витривалість по відношенню до 
зовнішніх стресогенних факторів. Ці аспекти поведінки включають: 1) 
адекватне самосприймання; 2) самоприйняття; 3) соціальну компетентність 
(розуміння “позитиву’’ і “негативу” у поведінці дорослих). Важливість 
розвитку останньої переоцінити важко, адже без об’єктивних по відношенню 
до зовнішньої системи моральних еталонів Я важко набути стійкого 
розуміння соціальних явищ -  їх причин і наслідків.

4. Для навчання підлітків передбачати власігу перспективу важливо 
навчити їх: співвідносити позитивну оцінку з реальними досягненнями і 
поведінкою (особливо змінами); констатувати, що відбулось у разі зміни 
поведінки: дати можливість побачити різноманітність поведінкових моделей 
і співвідносити їх з власними емоційними переживаннями.

5. Формування перспективних ліній життя підлітків слід спрямовувати 
на сприяння усвідомлення ними таких моментів: 1) що вони мають на даний 
момент і що хочуть мати; 2) що сприятиме самоактуалізації, а що -  
гальмуватиме особистісннй розвиток; 3) прийняття соціальної ситуації і 
бачення можливостей її зміни.

Таким чином, враховуючи сензнтивність підліткового періоду до 
самопізнання, тобто ідентифікації з власним Я, цілком реально досягти 
значних результатів у з'ясуванні важливості для депривованого підлітка тих 
чи інших особистісних якостей, у розвитку адекватного бачення цих якостей, 
У формуванні поваги до себе реального. Психологічною умовою для цього 
може бути освітнє середовище, вільне від психологічного насильства 
референтно значиме для всіх учасників, яке б задовольняло потреби у



позитивному розвитку, а значить, характеризувалось психологічною 
безпекою як для учня, так і для вчителя.
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The article is devoted lo the problem o f  psychology hclping the orphans and children without parents’ 
саге. The main vvays lo form ski Ils o f the constructive decision-making in critical hfe situations are detailcd; 
the approbation rcsults of the made up forming influences’ System on teenagers’ self-attitude optimi/ation, 
being in the conditions o f tàmily relations’ deprivation are given in the article.

Луїза Гаврильчик 
(Чернівці)

ВАЖЛИВІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗИЧНО-ФІЛОСОФСЬКОГО 
СИНКРЕТИЗМУ АНТИЧНОСТІ У ФОРМУВАННІ УДОСКОНАЛЕНОЇ 

ПАРАДИГМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

На сучасному етапі спостерігається підвищення інтересу до 
культурно-історичного надбання минулого. Збагачення нинішніх програм 
освіти передбачає плідне переосмислення й застосування цього надбання. 
У цьому плані сучасній музичній освіті було б вельми корисним дослідити 
ті взаємозв'язки між музикою, філософією та іншими формами знань, які 
були наявними в синкретичній свідомості наших пращурів.

Неймовірна диференційованість наукових знань про природу, 
людину, суспільство сама собою ставить на порядок денний питання про 
необхідність створення образу цілісної дисципліни, осягнення якої давало 
б ключ до гармонії порізнених й відколотих одна від одної форм знань і 
проявів свідомості, що підготувало б основи бачення єдиного джерела 
буття. Критиці незадовільних (з погляду формування цілісного світогляду) 
освітянських схем і наукових стереотипів, як і проблемі пошуку 
альтернативних освітніх парадигм, присвятили свої зусилля чимало 
методологів, педагогів, дослідників, мислителів, серед яких: М. Бубер, 
П. Фенерабенд, Г.-Г. Гадамер та ін. Серед наших співвітчизників варто 
відзначити міністра освіти і науки В. Кременя. В. Кізіму, Л. Горбунову.
І. Предборську та ін. Зокрема В. Кізіма зазначав: ” ... перехід до нової 
освіти потребує комплексу істотних змін в освітянській політиці 
Передусім -  переосмислення світоглядних принципів І стратегії 
освітянської діяльності. Зокрема, усвідомлення фундаментального 
характер) гуманітарних знань, відповідне усунення перекосів і диспозицій
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в системі освіти між гуманітарною і природничонауковою сферами. 
...Забезпечення культурно-ціннісної контекстуальності будь-якого 
пізнання і практичних дій потребує значно більшої уваги до вивчення 
історії відповідних наук і галузей, а також до гуманітарних дисциплін 
(передусім філософії, етики, культурології, Історії, релігії тощо)” [2, 28].

На нашу думку, вагомий внесок у досягненні цієї мети може внести 
саме музика, яка здавна вважалася “єдністю протилежностей” '. Тому нам 
вбачається доцільним дослідження науково-світоглядного потенціалу 
музики та його роль у переосмисленні й формуванні нової “сизигійної”2 
парадигми музичної освіти. Цікаво, але це завдання здійснене тільки за 
умови плідного переосмислення античних взірців освіти, оскільки саме в 
античності можна віднайти те, чого ми так потребуємо і шукаємо сьогодні 
-  нерозщеплену синкретичну єдність пізнання, віри і життя. Ідеал цієї 
єдності щонайкраще виражено музикою.

Повернути музику у лоно єдності з іншими видами знання й пізнання 
світу прагнув російський філософ О.Ф.Лосєв, котрому належать глибокі 
дослідження античної філософії, в тому числі в ключі первинної 
нерозривної єдності наук з музикою. На відміну від античного 
світосприйняття ми не уявляємо музику в системі наукових знань, які 
складають світогляд, позаяк математика для нас -  це чисто наукова сфера. 
Але в античності ці дисципліни крокували пліч-о-пліч, розкриваючи одна 
одну, проливаючи гармонійне світло свого союзу на світогляд в цілому. 
Ми мусимо з прикрістю констатувати, що ці зв’язки для сучасного 
світобачення майже втрачені; на загал у музиці не вбачається наукового 
потенціалу, а в математиці -  естетичного. У зв’язку з цим ми вважаємо 
небезкорисним апелювати до надбань античних мислителів-музикантів і, 
спираючись на дослідження античних трактатів, проаналізувати зміст 
понять “музика”, “музикант” і “виховання”. Ми гадаємо, що цим можна 
неабияк збагатити предмет музики “добре забутим”, зводячи у єдине 
багаття ті язики полум’я, які ходом людської історії було покладено на 
тисячі порізнених вівтарів науки.

Духовне знання якісно відрізняється від знання матеріального. Під 
духовним знанням ми розуміємо те знання, дослідження якого вимагає від 
людини більших можливостей, ніж ті, які їй дають фізичні органи чуттів. 
Можна навести простий приклад: дивлячись на книжку (емпіричний 
рівень), людина може читати її тільки за умови, що вона грамотна 
(розумовий рівень). Але навіть уміння читати, хоч і є передумовою, однак 
не є гарантією того, що людина зрозуміє смисл, ідею книги (духовний, 
ідейний рівень). Тож духовним знанням належить знати те знання, яке має

“Те. що взаємно відштовхується одне від одного і біжить по різні сторони (Ю апііхоші), збігається, і із різних 
{тонів) утворюється найпрекрасніша гармонія”. -  Геракліт (VI ст. до н.е.) [І, 283].

Бугуца (грецьк.) -  з’єднання, зв’язок, внутрішня спорідненість. Термін “сизигійний” обгрунтовується в 
такому напрямку світоглядио-мстодологіпних і в т.ч. освітянських досліджень, як татоллогія [Див.: 2 ,25-29].

48



стосунок до рівня ідейного, ідеального, дає ключ до розуміння сутності 
явищ, а не просто до констатації їх кількісних та якісних параметрів 
(емпіричний + раціональний рівень). Та здібність, яка призначається для 
пізнання цього рівня знання, називається інтуїцією. “Пізнання ідей, 
пише символіст А. Бєлий, -  відкриває у часових явищах їх позачасовий 
вічний смисл. Це пізнання з’єднує розум і чуття у дещо відмінне від того і 
другого, що іх покриває. Ось чому в пізнанні ідей ми маємо справу з 
пізнанням інтуїтивним” [Цит. за: 5, 90].

Матеріальний рівень пізнання разом з ментальним, підкореним 
потребам першого, називають індуктивним -  це є шлях сходження від 
конкретного до загального, шлях, який часто називають шляхом спроб і 
помилок. Дехто з мислителів (напр.5 представники матеріалізму) 
вважають, що індуктивний рівень -  це єдиний шлях, яким може і повинна 
пізнавати людина навколишній світ і себе. Вважається, що у своїй 
історичній перспективі людина від зорі творіння дотепер рухалась саме 
цим шляхом. Однак із легкістю можна уявити, шо на цьому шляху 
людство так і не уціліло б від, скажімо, фатальної якоїсь помилки чи 
спроби. Тому логічно допустити, що людство на всіх етапах своєї історії 
різною мірою послуговувалось дедуктивно-дидактичним методом 
передачі знань і вмінь, який передбачає елемент даного, а за іншими 
теоріями -  вродженого знання й інтуїції, які і містять у собі можливість 
зробити людину мудрою без прикрих соціальних конфліктів, техногенних 
та екологічних катастроф чи ненажерливого експансіонізму.

Не кажучи вже про емпіричний та інтелектуальні рівні, для осягнення 
знання духовної природи нам необхідна дедукція, низхідний шлях 
пізнання. У людини є ті струни, які призначені саме для цієї форми 
пізнання, для пізнання тонкого, високоорганізованого характеру. 
Характерною рисою цього шляху пізнання є те, що об’єкт пізнання дано 
на ньому у його цілісності, а вже пізнання полягатиме у органічному і 
послідовному засвоєнні цієї тотальності по аспектам, що має служити ще 
глибшому розумінню предмета у його цілісності. Цей шлях відомий як 
агерменевтичне коло розуміння”; про нього говорили філософи, люди 
глибокої релігійної віри, романтики і .. .музиканти.

Безпосереднє охоплення цілого щонайлегше уявити на прикладі 
слухання музичного твору: крізь формально-логічні опосередкування 
розсуду та всі мовні бар’єри звукова музична хвиля лине до самого 
осереддя почуттів, підносячи душу до чогось грандіозного, великого, 
таємничого. Музика, можна сказати рядком з поезій Л.Костелко, -  “це 
завжди нескінченність, якийсь безмежний дотик до душі . Вплив музики• и
на душу людини було помічено ще з давніх-давен. Із непрямих відомостей 
відомо, яким було музико-терапевтичне вчення Піфагора. Цей 
легендарний філософ не тільки розглядав музику у гармонії з
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математикою, медициною та світобудовою, але й приписував своїм учням 
курси музико-терапії, покликані допомогти їм подолати негативні риси їх 
характеру. Поняття “струни душі’' бере своє начало саме від піфагореїзму, 
в якому душа уподібнювалася лірі або арфі. Вчення Піфагора вплинуло на 
Платона, який у своєму діалозі “Тімей” описав космос як божественну 
музичну шкатулку. У впливі музики на свідомість людини не завжди 
вбачався лише позитивний момент. Платон у своїй останній праці 
“Держава” зауважував, що слухання певних “п’янких” мелодій вводить 
людину у стан депресії або зайвої розслабленості, шо може спричинити 
втрату головних чеснот (стійкості духу та поміркованості, або 
гармонійності), зрештою, добрих традицій, на яких і засновано 
благоустрій держави [6, 129]. У трактаті Аристотеля “Політика” вплив 
музики розглядається у виховному аспекті.

Наші недавні попередники, а також сучасні педагоги та дослідники 
(Б.В. Асаф’єв, В.М. Шацька, O.A. Апраксіна та ін., на Заході -  Джозелін 
Годвін, Ернст Г. Маклейн, Р. Мклелан та ін. [7]) досягай і продовжують 
досягати чималих успіхів у всебічному з’ясуванні ролі і Епливу музики на 
різноманітні сторони індивідуальної та соціальної дійсності. Однак ми 
хотіли б зазначити лише те, що музика глибоко пов’язана з іншими 
формами знання і є особливіш способом передачі цього знання, яке і 
закладається творчим духом музиканта в музичний твір. Цій 
філософічності музичного твору та також зв’язку музики з філософією та 
математикою надавав великого значення видатний російський музикант 
Г.Г. Нейгауз: “математика і музика знаходяться на крайніх полюсах 
людського духу... цими антиподами обмежується і визначається вся 
творча духовна діяльність людини”. “Бетховен “не перемолов” свою 
музику на філософію, -  шкодує Нейгауз, -  адже ...ця філософія була б 
краще кантівської чи гегелівської, більш глибокою, більш правдивою, 
більш людяною” [Цит. за: 3, 621]. Б. Пастернак, аналізуючи етюди 
Шопена, писав: “Це музично викладені дослідження з теорії дитинства... і 
вони швидше навчать історії, будові всесвіту і ще чому б то не було більш 
далекому і загальному, ніж грі на роялі” [4, 198]. Німецькому філософу
А. НІопенгауеру належать дуже високі оцінки музики як способу 
розкригтя і передачі потаємної й інакше непередаваної сутності речей і 
світу, з одного боку, а з іншого -  філософ критикує ті визначення музики, 
за якими вона повинна засобами музичних звуків усього-на-всього 
імітувати зовнішні (звукові) прояви предметів (цю позицію поділяв
О.Ф. Лосєв) [3, 196-208]. Композитор, за Шопенгауером, розкриває 
найсокровенніше єство світу та виказує найглибшу мудрість на мові, якої 
його інтелект не розуміє.

Ці та безліч інших сентенцій видатних особистостей вказують не 
тільки на творчий, але й на науково-філософський і пізнавальний
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потенціал музики. Звичайно, пізнання, здійснюване за допомогою музики, 
забарвлено якоюсь містичністю, ризиком суб’єктивності. Однак це не 
виключає можливого раціонального моменту (і, як не парадоксально, 
навіть передбачає), як і не виключає того, що спроба “відлити” дані 
“музичного пізнання” різних людей у слова не приведе до спільних 
знаменників.

За часів античності поняття освіти “складалося з двох частин: музики 
і гімнастики. Кожна з них тоді мала ширшого змісту, ніж сьогодні: 
"музика" означала все, шо знаходиться у володінні муз... "Музика" майже 
настільки широке [поняття], як те, що ми повинні були б назвати 
"культурою", а "гімнастика" -  дещо ширше за те, що ми називаємо 
"атлетикою"” [6, 126]. Ті асоціації, які у нас виникають, коли ми чуємо 
слово “музикант”, а саме: людина, яка вчить грі на якомусь музичному 
інструменті чи сама зараз грає тощо, -  насправді є тільки малою часткою 
того змісту, який в це слово вкладала античність: під музикантом 
розумілась високоосвічена людина, яка не тільки володіла вмінням грати 
на музичних інструментах, але знала закони і ідеали вселенської гармонії, 
жила у відповідності з цими ідеалами і була здатною наставити на цей 
духовний шлях гармонійного знання і життя всіх по-справжньому 
бажаючих. Педагогічна система піфагореїзму обрала основними засобами 
виховання у людини найблагородніших чеснот музику, гімнастику та 
науки (математику) [1, 139]. Завдання нинішнього педагога-музиканта на 
шляху удосконалення концепції музичної освіти -  увібрати у свою 
науково-педагогічну практику ці неоціненні здобутки античного синтезу 
музики, філософії, світопізнання. Тобто прагнути до того, щоб бути 
музиканггом-інтелігентом у широкому смислі цього слова, а не просто 
викладачем, який задовольняється програмним мінімумом з уроків 
музики. Музично-філософських синкретизм проголошує, що урок музики 
повинен бути уроком пізнання сутності й цілісності світу та людини, 
донесених до нас мовою Гармонії. При створені музичних програм, при 
вивченні музичних творів на кожному уроці хМуЗИКИ ми повинні не 
забувати слово древньої мудрості про те, що людина є людиною тільки 
тоді, коли прагне пізнання Вищого.
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SUMMARY
Louisa Gavrilchic

THE IM PORTANCE OF INVESTIGATION OF MUSICAL-PHILOSOPHICAL
SYNCRETISM OF ANTIQUITY FOR THE CREATION OF IMPROVED PARADIGM

OF MUSICAL EDUCATION
In the article, the necessity оГ overcoming the stereotyped approaches o f “classic” paradigm of music 

education is discussed along with the necessity of contribution to the latter a deal o f  natural relations of 
music with the other forms o f knowledge and representation o f the reality based on the fruitful re-realisation 
of antiquity educational ideas which, in fact, were built upon the syncretic outlook.

Оксана Гордійчук 
(Чернівці)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКЛАДАННЯ “ОСНОВ 
ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ І МОРАЛІ” У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Настрій на кардинальну і динамічну реформу створив жовтневий 
освітянський форум -  II Всеукраїнський зїзд працівників освіти, в роботі 
якого брали участь делегації з усіх регіонів України. Наболілих та 
актуальних питань сьогоденна було розглянуто чимало. Зокрема, у виступі 
Міністра освіти і науки Україниф. В.Г. Кременя підкреслювалося, що 
найважливішими цінностями є не тільки педагог, а й дитина. Тому 
пріоритетним завданням нинішньої системи освіти повинно стати 
формування особистості, здатної будувати свої взаємини з суспільством і 
природою на засадах високої морально-естетичної культури, духовності.

Актуальність даної проблеми можна підтвердити словами 
Є.Сверстюка про те, що “Криза людини, духовна криза людства -  нині 
найбільша тривога світу. Людина змаліла і заплуталася у надпродукції 
речей, ідей та арсеналів зброї і свої витвори вона почала ставити понад 
свого Творця ". Як не прикро констатувати, але факти і спостереження 
доводять, що наше покоління у плані морального самовдосконалення і 
духовного відродження в основній своїй масі не стає кращим. Тому 
освітянам випала найбільш відповідальна місія, щоб “все виховання 
української молоді було пройняте християнським духом”.

Враховуючи низький рівень духовності суспільства, освітянам 
Буковини у і 999- 2000 н. р. було рекомендовано ввести до шкільного 
навчального плану вивчення курсу “Основи християнської етики і 
моралі”. Програма даного курсу передбачає ознайомлення школярів з 
основними морально-етичцими нормами, обов’язковими для кожної 
людини. Працюючи третій рік за такою програмою, нами передбачені 
деякі особливості у його методиці.

Викладання даного предмета -  це не тільки текстуальний виклад

52



біблійного матеріалу чи євангельської події, а головне -  вміти дати оцінку 
вчинкам з точки зору етичних цінностей, моральної правди і, безперечно, 
впровадження в життя самої ж дитини, родини, класу, держави 
Загальновідомо, що виховання має переважно інформаційний характер 
Але якщо дитина буде постійно лише глядачем і слухачем, то вона 
практично не матиме змоги утверджувати в собі добро через власні 
вчинки [3]. Тому у виховному процесі доречним буде, як підкреслював
В.О.Сухомлинський, завжди ставити на перше місце не слова, не 
свідомість дитини, навіть не віру в добро, а вчинки, у яких виявляється її 
ставлення до іншої людини, до всього живого світу.

Саме тому перед педагогом, який викладає ‘'Основи християнської 
етики і моралі” обов’язково повинні стояти суттєві, на нашу думку, 
завдання:

1. Допомогти учням зрозуміти мету уроку.
2. Дати можливість учням висловити її своїми словами.
3. Разом з вихованцями дослідити формування істинності твердження 

і навчити обгрунтовувати свою думку.
4. Застосовувати вивчені істини на практиці власного життя і різних 

життєвих ситуацій [1].
До того ж участь самого учня у пізнані робить урок цікавим, а 

навчальний процес -  ефективним. Вплив на духовність особистості 
можливий двома шляхами:

• чуттєве сприйняття; учень пізнає Святе письмо через органи чуття,
• активність дій; коли учень сприймає, беручи участь у навчанні, 

думаючи, обговорюючи, діючи.
Отож, пропонуємо алгоритм засвоєння навчального матеріалу з 

християнської етики:
Пізнати. Передусім дитина пізнає зміст уривка з Біблії.
Відчути. Дитина має зіставити цю інформацію з якимось почуттям. 
Наприклад, відчуття здивування перед багатогранністю прекрасного. 
Зрозуміти. Допомогти дітям зрозуміти співвідношення між Біблією та їх 
власним життям.
Застосувати. Дитина застосовує нове поняття до себе й усвідомлює 
важливість його розуміння і виконання.
Користуватися. Дитина повинна користуватися здобутими знаннями у 
повсякденних ситуаціях... Г4!_

У підготовці до уроку вчителю необхідно враховувати такі аспекти:
• історичний;
• науковий;
• релігійний;
• життєвий досвід.
Крім того, перш ніж відкрито говорити з дітьми про Б о га ,треба, щоб
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дитина вміла "заглиблюватися в себе". Тому варто використовувати 
педагогічні методи внутрішньої концентрації:

• трегіування уяви;
• "заглиблення в себе"
• ігри - мовчанки;
• чуттєве сприйняття;
• хвилини роздумів;
• діалоги.
Саме такі методи педагогічного та психологічного впливу 

слугуватимуть передумовами нагромадження досвіду з християнської 
поведінки.

Велику цінність несуть в собі колективні запитання для роздумів у 
колі сім'ї, завдання -  пошуки, практичні родинні виготовлення а також 
поради батькам для роздумів вдома, які відповідають тій темі, про яку 
йшла мова на уроці.

Нетрадиційним але водночас доказовим є метод дослідів: хімічних чи 
біологічних. Так, зокрема, при вивченні теми ‘‘Прощення” ми 
продемонстрували хімічним дослідом результат людського прощення 
(так, як відбілювачем вдалося очистити і відбілити воду, забруднену 
барвником, так у людських стосунках -  прощення має силу "відбілити" і 
очистити душу людини від незадоволення, образ, агресії... Для 
осмислення сенсу життя варто разом з дітьми проробити дослід: посіяти 
зерно в грунт [2].

Молодшому школяру завжди близькими по духу є казки, тому 
"Пригоди росинки" (в яких росинка, будучи дуже зацікавленою 
оточуючим середовищем, випробовувала себе в різних ситуаціях: і в 
пахучих квітах, і на гарячому камені, і в брудній калюжі) легко і в 
доступній формі доведуть дітям, що і в людських стосунках так само: 
залежно від того, з яким колективом людина буде спілкуватися, такою 
стане і вона. Адже один колектив -  губить, людину, другий -  робить її 
брудною, інший -  облагороджує. Такий висновок доречний під час 
вивчення теми "Вільна воля людини".

Формування духовного світу першокласників пропонуємо із роботи 
над “Моєю листівкою”, яку учні заповнюватимуть протягом багатьох 
уроків і яка слугуватиме добрим доповненням в роботі відповідно до 
розділу “Дивосвіт”.

Переважна більшість роботи в "Листівці" -  це малювання, що 
характерне і є цікавим для даного віку.

Знаючи, що кожній дитині, безперечно, подобається вона сама, варто 
роботу розпочати із малювання автопортрету “Коли мені хороше, я 
виглядаю так” а також " Ось що мені подобається робити

Наступним етапом у формуванні духовного світу першокласників та
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сприйняття себе в оточуючому середовищі, як невід'ємної ч а ст и н і  
навколишньої дійсності є художнє зображення і розповідь про такі факти 
ІЗ свого життя: “Це мої друзі”, “Це наша родина”, “А це моє 
найулюбленіш е місце”.

Досить-таки велику цікавість викликає дитяча робота на етапі “Моє 
найщиріше бажання”. Як правило, діти мріють про високі матеріальні 
досягнення та фантазують про далеке від реальності. Саме на цьому етапі 
повинна бути мудра допомога і підтримка вчителя кожній особистості. 
Адже нам, у майбутньому потрібні творці в усіх сферах. А коли робота з 
формування ідей сенсу життя започатковується ше з дитинства, то 
невдовзі нереальне -  стане реальним, удаване -  дійсністю. Головне, щоб 
було чітке керування і спрямування з боку наставників до свої вихованців.

Рефлексивним етапом у роботі над “Листівкою” є письмове 
заповнення коли учні вивчили написання всіх букв таких пунктів:

Мене звати________ . М ені_______років. Моя вага_____ . Мій зріст
 , Мій улюблений колір .

Завершальним етапом художньо-образного виду роботи і початковим 
в емоційно-ціннісному виді роботи варто провести роздуми за такими 
проблемними запитаннями:

•Що в людиш повинно бути гарним, окрім зовнішності?
•Бог створив нас особливими і неповторними. В чому ця особливість і 

неповторність?
Надзвичайно велике значення має подальша робота щодо заповнення 

і ведення учнями власних "записників-порадників" протягом всього курсу 
викладання "Основ християнської етики і моралі". Разом з дітьми широко 
практикуємо ведення різного роду записів у записниках відповідно 
вивченої теми .Наводимо приклад дитячих записів:

• Народна мудрість;
• вислови мудрих і знаменитих людей;
• витяги із Святого письма;
• тлумачення заповідей, правил;
• запитання і завдання для роздумів;
• думки на тему;
• анкети;
•творчі завдання;
• м и т і О т р .г їп т т ’

• історичні довідки;
• наукові твердження і терміни.
Власне, цінність такого записника в тому, що ведеться він протягом 

кількох років, дає можливість знайти необхідну пораду чи думку для 
роздумів в подальшому розвитку дитини та формуванні, її світоглядного 
світосприйняття. Крім того, великий емоційний зміст передбачає ще один
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вид роботи -  виготовлення закладки до підручника після вивчення 
певного розділу. Діти з великим бажанням творять кожен свою закладку, 
але образ -  однаковий. Що мається на увазі? Ми пропонуємо, 
оформлюючи закладку, дотримуватися таких умод:

1. Виготовляти її вдома. (Це дасть змогу повторному поверненню 
думок до певних проблем, що розглядалися на уроці, до необхідних 
"перлин” уроку духовності.)

2. Художнє оформлення закладки - це той образ чи предмет, про який ішла 
мова на уроці. (В подальшому малюнок чи образ нагадуватимуть про тему 
роздумів). 3) Як епіграф -  підпис необхідно використати один із влучних 
висловів, який обговорювали. 4. Практичне використання закладки -  як 
традиційне. Для прикладу: * Тема “Терпіння в моєму житті”. Скерована 
розмова велася за текстом оповідання "Квітка троянди". Діти вдома виготовили 
закладку із червоною трояндою і підписом: "Не будь переможений злом, а 
перемагай зло добром". * Тема “Закон любові”. Завершальним етапом було 
розкодування піктограм -  сердечок, тому дітям імпонувало зображення 
червоних сердець на закладках, як символ любові зі словами: "Все починається 
з любові, лише вона врятує світ". « Тема “Прощення”. Образом до даної 
теми став велосипед зі зламаним ланцюгом, який мама намалювала своєму 
синові, а потім запропонувала витерти намальоване ганчіркою як приклад 
прощення -  викидання із пам'яті. У підборі підпису до закладки діти проявили 
творчість, підібравши такі вислови: "Немає інших ліків від ненависті крім 
прощення" (Африканське прислів'я, "І прости нам борги наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим" (Матвія 6:12), "По-людськи важко прощати образи, а по- 
християнськи важко не прощати їх". Наш досвід засвідчую педагогам, які 
готуються до викладання курсу “Основи християнської етики і моралі", варто 
ознайомитися з творчими доробками і практичними напученнями таких 
духовних наставників, філософів, педагогів і поетів, як Володимир Мономах, 
Іван Вишенський, Петро Могила, Митрополит Іларіон (Іван Огієнко), 
Г.С.Сковорода, К.Д.Ушинськтй, П.Юркевйч, В.О.Сухомлйнський, С.Русова, 
Т.Г.Шевченко, І.Я.Франко та інших. Можливо, у когось виникне запитання: "З 
чого почати?" Очевидно, найперше треба погодитись з фактом, що скороспілих 
результатів у духовному вихованні не буває. Нам випадає тривала наполеглива 
праця, помножена на чесність і віру в успіх.

Список літератури:
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психологія. - Чернівці: Рута, 2000. £.21.

4. Шнурова О.Г. Релігійна освіта як механізм формування смисле -  життєвих орієнтацій і 
поведіккових нормативів //'Науковий вісник. Випуск 43*1999 року, -  С. 165.
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Віталій Кульчицьк'нй 
(Тернопіль)

ПОВСТАНСЬКА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОУН ТА УПА

Кожна нація, кожен народ, кожна соціальна група має свої традиції, 
звичаї, обряди, становлення яких відбувалося протягом багатьох століть. 
Так, з кожним новим поколінням усе більше засвоювались у житті духовні 
надбання нації, — розвивались та передавались наступним поколінням. 
Тому в ході історії склалися й утвердилися форми, засоби та механізми 
збереження й передачі соціального досвіду.

Зважаючи на це, відомий повстанський поет О.Ольжич зауважував, 
що “новітнє українство, віднаходячи і усвідомлюючи собі свою 
національну істоту, звертається до джерел традиції, глибше, повніше та 
істотніше схоплюючи її зміст і форму, те стале, що в ній творить 
невід’ємну, питоминну характеристику нації” [5,183].

Саме цій меті була підпорядкована робота ОУН і УПА з молоддю 
України. Тому не дивно, що націоналістичні організації активно 
працювали у творчо-поетичному напрямку. Вони прагнули допомогти 
молоді у формуванні їхньої самосвідомості, менталітету підростаючого 
покоління України. Та зауважимо, що при цьому найбільше уваги 
приділялося питанню прищеплення національної гідності громадянина. 
Повстанська творчість ОУН та УПА мала на меті вивести українську 
молодь з духовної кризи, сформувати світогляд молодої людини так, щоб 
вона духовно усвідомила приналежність до своєї нації. Бо це було 
найголовнішою умовою, як вважали ідеологи ОУН та УПА, відтворення в 
молодій людині морального закону совісті. А це було можливе тільки, 
взявши за основу загальнолюдські цінності моралі: саме їх прагнули 
відтворити націоналістичні організації у своїй повстанській творчості.

Яскравими представниками повстанської творчості були такі відомі 
діячі національно-визвольного руху як: П. Гетьманець, М.Гай, С.Хрін та 
багато інших. За даними Центрального Державного історичного архіву у 
м. Львові ГІ.Гетьманець був поетом, редактором підпільних віщань ОУН і 
УПА. Він був автором збірок “Мої повстанські марші”, співредактором 
великого збірника “Під бойовими прапорами УПА. У боротьбі зя золю”. У 
Цьому збірнику друкувалися репортажі, спогади, звіти, документи. Окрім 
того він був редактором підпільного видання УПА --- “Лісовик”, ітогс 
твори активно друкувалися у виданнях Крайового осередку пропаганди, 
зокрема, в журналі “На чатах”.
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Досить цікаві з гонки зору дослідження пісенної творчості ОУН та 
УПА матеріали повстанського архіву, який налічував 40 документів. * 
Документи переважно машинописні. До архіву входили:

— листівки (‘"Український народ у боротьбі з російським 
імперіалізмом”, “Воля народам!”);

— брошури (“Як Москва нищила народи”, “Народи в боротьбі“, 
“Христос Воскрес! Воскресне Україна”);

— книжки.
Архів був переданий невідомою жінкою з села Новий Яричев на 

Львівщині. Він розпочинався закликом до молодого покоління України, 
що було названо “друзями”.

“Гей, збирайтесь, друзі, сміливі та дужі,
На бій з ворогами, — здобудем державу

Соборну та вільну, своїми руками!”[9 ,7].
Своєрідним гімном УПА, його визвольній боротьбі та організаційно- 

виховній роботі є поезія, вміщена в даному архіві під назвою “Марш 
УПА”. У ній зауважується, що УПА б'ється “за свободу для народів і за 
волю для людини”, що держава повинна бути вільною та соборною. 
Виховує в людині правильне сприймання дійсності та суспільних змін у 
державі.

* Матеріали повстанського архіву передані в Центральний 
Державний історичний архів у м. Львові.

Марш УПА 
“УПА іде, УПА і ворог втіка,

Бо армія героїв нікому не вступа!
Приспів:

Ми УПА не посоромим, будем битись до загину 
За свободу для народів і за волю для людини.
“Соборна і Вільна!” — цей клич несе УПА,
Гей армія героїв нікому не вступа.

Приспів.
Ми бачили німака й б'ємо більшовика,
Бо армія героїв нікому не вступа.

Приспів.
І всюди і все УП А поконує врага 
УПАрмія героїв й нікому не вступа 

Приспів.
Гей, хлопці, до УПА і сміло на врага 
Бо армія героїв нікому не вступа” [9,18].
Як бачимо, невідомі поети, поезія яких увійшла в архів, передбачали, 

що жертви не пропадуть марно, бо могутній дух боротьби вічно жив і

58



житиме в народі. В умовах збройної боротьби та суворих умовах підпілля, 
смертельної небезпеки повстанська творчість стає ще однією, 
духовною перемогою над ворогом. Саме зона навчає віри в себе, віри в 
майбутнє свого народу і при цьому в ній перехрещуються певні принципи 
виховної діяльності ОУН і УПА:

— принцип цілеспрямованості;
—  принцип єдності національної свідомості та християнської 

поведінки з суспільно-політичним життям народу';
— принцип народності.
Повстанська творчість — це прояв вічної національної ідеї, яка дає 

могутню енергію поколінням нації, що стояли і стоятимуть за свою 
свободу, за незалежність України. Саме цією ідеєю і живиться 
повстанська творчість поетів.

Іншим жанром повстанської творчості були повстанські колядки. Це 
був найменш досліджений жанр літератури у 40-50-х роках XX століття. 
Гостросатиричкі різдвяні пісні та колядки на актуальні громадські теми 
з’явились у Галичині на межі ХІХ-ХХ століть. їх можна умовно поділити 
на три підгрупи:

— колядки спрямовані проти більшовицького терору. (З’явилися з
1939 по 1941 роки);

— колядки з закликом до опору ворогам. (Починають заявлятися з
1940 року. Наприклад, “На Різдво раненько”);

— колядки про “сумний святий вечір”. (Ця група є найбільш 
чисельною. Наприклад, “Чи ви чули, любі браття”).

Зауважимо, що в основі даних колядок лежало звернення до Бога “про 
ласку для Вкраїни”, сподівання омріяної волі, а не рідко й відвертий 
заклик “свою славну Україну здобувати”. Своїми найглибшими коренями 
вони сягають бурсацьких травестій релігійних різдвяних творів. їх 
особливістю є те, що вони засуджутоть тих співвітчизників, котрі своєю 
байдужістю завдають Україні не менше лиха, ніж відкриті вороги — 
загарбники.

Колядкам, початку 40-х років, з закликом до опру ворогам, властива 
двоступінчаста композиція:

1. Оповідь про жорстокі безчинства, які діялись на Україні в час 
Різдва Христового.

2. Широкопгиорамне змалювання народних страждань.
Саме така композиційна побудова простежується в колядці ’На Різдво 

раненько”. Наведемо уривок:
На Різдво раненько

“Браття-українці, заспіваймо нині,
Щоб засяяв золотий тризуб в нашій Україні.

Прапор синьо-жовтий, українське поле,
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Вже не буде на Вкраїні комуни ніколи..” [7,15].
Як бачимо, колядка пройнята патріотичним духом і вболіванням за 

рідну Україну. Таке творчо-поетичне спрямування колядки сприяло 
патріотично-виховному впливові на молоде покоління Вкраїни. 
Зауважимо, що цей патріотичний вплив був невід’ємно пов’язаний з 
основами християнської моралі. Багато поетичних творів було втрачено, 
але з часом вони були віднайдені і подавались до певних видань. 
Підкреслимо такий факт, що мешканка села Турівка Підволочиського 
району Тернопільської області М.Духняк (1927 року народження) 
перейняла від дітей місцевого священика о.Седнецького твір, що 
перегукується з переспівом Ю.Шкрумеляка:

Бог ся рождає 
“Ірод московський хтів нас обдурити,
Хотів червону зірку засвітити,
А нам її не треба,
Хочем світла із неба,
Хочем світла у наш край.
Так нам, Боже, помагай!” [7,21].

Творчо-поетична спадщина ОУН та УПА в своїй основі мала 
домінантний виховничо-особистісний підхід, абсолютне визначення 
гідності кожної особистості, її права на вибір, власну думку, самостійний 
вчинок. Саме тому націоналістичні організації прагнули об’єднати 
юнацтво України в єдине угруповання, яке б мало на мсті відстояти 
незалежність рідної Вітчизни. Це юнацтво в майбутньому повинно було 
стати авангардом нації.

Ще однією вагомою групою повстанської лірики є поезія, в якій 
подається позитивний приклад козацьких гетьманів. Це, зокрема, поезія, 
що була вміщена в збірнику повстанських пісень, виданому підпільним 
віщанням УПА-Північ 1949 року, —  “Над степами, над лісами” та 
“Батьківська земля”. Саме в .них подається приклад Богдана 
Хмельницького, Івана Мазепи, Пилипа Орлика. Розглянемо уривок поезі 
“Батьківська земля”:

“Батьківська земле, краю козачий, краю святий, Україно!
Для Тебе жити, Тобі служити, за Тебе вмерти, єдину.
За Твої гори, низи і море, за їх довічну свободу,
За Твою славу, Честь і державу, за єдність Твого народу.
В лави вставайте, пута ламайте! Годі в ярмі животіти!
Встануть зі степу Хмель і Мазепа — будем наїзника бити...” [10,94]. 

Загалом у повстанській поезії можна виділити, ще дві підгрупи:
— поезія з закликом до боротьби проти тиранів(“До розплати”, “Ні 

сліз, ні ридань, ні прокльонів”);
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— поезія, в якій подається прагнення створити незалежну державу, 
відбудувати заповітний Київ(“Люблю Україну я!". “Ох., Україно!''

Ці поезії входять до збірника “Чуєш, брате мій”, що був виданий у 
підпільному виданні “Громи, могутня пісне” УПА-Північ у 1946 ропі.

Окрім того, треба звернути увагу і на жанровий поділ повстанської
ТВОРЧОСТІ. Розглянемо табли ц ю __________________________

П овстанська лірика Повстанські колядки
1

Публіцистика

Автори: 1. П.Германеш» 1. Колядки спрямовані проти 1. Листівки

2. С.Хрін більшовицького терору 2. Брошури

З.М.Гай 2. Колядки з закликом до опору 3. Книжечки

4. М.Потикевич-Заболотна 3. Колядки про “сумний ев’ятий

5.М.Матіїв-Мельник вечір"
1

і „ ____ — д:>.'

НАЦІОНАЛЬНИМ ВИХОВНИЧО- 
ОГОКИГТ1ГНИЙ ГІІЛУТЛ ^

Конкретизуємо все вище перелічене. У повстанській творчості 
українська національна система виховання розуміється як самобутнє 
культурно-історичне явище, що є складовою частиною 
загальноєвропейського виховного процесу. Поезія, в першу' чергу, 
базувалася на добрих виховних началах, що вчило молодь України:

—  бути завжди належними громадянами;
— бути завжди чесними;
— ніколи не здаватися;
— проявляти ініціативу;
—  завжди мати свою думку, відстоювати її;
— боротись за справедливість;
— з повагою ставитись до історії рідного народу1;
— відстоювати незалежність Батьківщини.
Повстанська творчість прагнула виховати у молодого покоління 

України розуміння проблеми бездержавності нації, а усвідомити це, — 
означало виробити свого позицію в житті, свій світогляд, свси 
переконання, ставлення до суспільства, і разом з тим зрозуміти себе, 
інших, суспільні процеси, поставити собі завдання та мету і діяти 
відповідно до і-гих.
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Ваднм Лісовий 
(Чернівці)

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОЦЕСУ 
І РЕЗУЛЬТАТІВ СВОЄЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Незважаючи на усвідомлення суспільством необхідності кардинальних 
змін у системі освіти, на практиці спостерігається дешо інша картина. 
Професіоналізм учителя традиційно трактується через сукупність певних 
статичних професійних якостей. Як провідні функції вчителя традиційно 
виокремлюються навчальна, виховна і громадсько-педагогічна. Відповідно 
до цього, визначаються головні особистісні якості вчителя: об'єктивність, 
вимогливість, авторитетність тощо. Подібні уявлення щодо професіоналізму 
вчителя закріпились як у масовій учительській свідомості, так і в 
нормативних документах. Спілкування із учителями показує, що переважна 
більшість із них бачить свою педагогічну мету як “всебічний розвиток 
особистості учнів”, для чого достатньо “добре знати свій предмет і вміти 
його доступно викладати”. Спілкування із представниками адміністрацій 
шкіл і працівниками органів управління освітою свідчить про те, що при 
атестації педагогічних кадрів вони здебільшого орієнтуються на готову 
професіограму в тому або іншому еквівалентному варіанті.

Практика педагогічної діяльності засвідчує, що під “удосконаленням і 
розвитком особистості” розумілося раніше, і багатьма розуміється нині 
формування в учнів ретельності і навчання заданого набору знань і вмінь. 
Причому мається на увазі, що набір знань і вмінь, які повинні 
формуватися, задається державним стандартом [2, 4]. На думку деяких 
авторів (зокрема, Ворошилова В.В. [2]), головним професійним обов'язком 
учителя до недавнього часу було маніпулювання свідомістю учнів. Учитель 
уважався тим більше професійним, чим краще він знав умови і засоби 
маніпулювання і вмів їх реалізовувати на практиці. Таким чином, 
педагогічний професіоналізм -  полягав у тому, що діяльність учителя 
розглядалась як функціонування певного “автомату” з “виготовлення” 
випускників із заздалегідь заданими параметрами; відповідно, чим більше є 
багатофункціональним цей “автомат”, тим професійнішим є вчитель.
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Однією із злободенних проблем професійної підготовки майбутніх 
учителів на сучасному етапі є те, що навчальний процес у вищих 
педагогічних навчальних закладах часто функціонує як стихійно діючий 
механізм “тиражування” певних якостей особистості: “за його допомогою 
більш-менш випадкові варіації думок, настроїв, цінностей, якостей 
особистості зберігаються і розповсюджуються, і, якщо вони відповідають 
потребам і запитам особистості, стають типовими і отримують масове 
розповсюдження” (Л.С.Подимова) [10, 5]. Таке стихійне поширення 
соціально типових якостей особистості шляхом прямого наслідування 
певним взірцям може супроводжуватися стандартизацією особистості, і в 
результаті - втратою її індивідуальної своєрідності. Тобто, стандартизація 
вищої школи -  це певний процес відтворення типових рис, що 
характеризують як сутність особистості, так і форми її прояву за заздалегідь 
заданим зразком.

Аналізуючи наукову літературу з проблем професійної підготовки 
майбутніх учителів, можна дійти висновку, що здебільшого розуміння її 
змісту базується на усвідомленні науковцями необхідності розвитку і 
вдосконалення зовнішніх компонентів діяльності - когнітивного та 
операційного. Проте, на сучасному етапі набагато більший інтерес 
становлять дослідження, в яких означена підготовка розглядається в 
контексті дослідження переконань, мотивів, ціннісних орієнтацій 
особистості педагога, тобто, її внутрішніх, глибинних структур.

Поняття “зовнішній” і “внутрішній” у даному аспекті не є випадковими: 
адже, як свідчать дослідження М.С.Кагана, О.М.Леонтьева, СЛ.Рубінштейна 
та інших науковців, діяльність людини - це єдність саме цих двох планів:

-зовнішнього, що забезпечує діяльність операційним і когнітивним 
“багажем”: формально-логічними операціями, знаннями і навичками 
практичної діяльності тощо;

-внутрішнього, що зумовлює ставлення суб’єкта до того, що і яким 
чином він буде використовувати зі свого операційного і когнітивного 
“багажу”.

Останнім часом з’явився серйозний інтерес до ціннісного аспекту 
професійної діяльності педагога; виникла нова наукова дисципліна, яка 
вивчає його природу і специфіку -  педагогічна аксіологія [12]. Питанням 
сутності, змісту, структури, динаміки мотиваційно-ціннісного ставлення в 
педагогічній діяльності присвячені дослідження І.Д .Б агаєвО і, іУ і.о .Р ал н єв а,
В.І.Гінецинського, С.В.Новикової, ЗД.Равкіна, В.О.Сластьоніна, В.О.Соніна, 
Є.М. Шиянова, П.Г.Щедровицького та ін.

Аналіз категорії мотиваційно-ціннісного ставлення д о  д ія л ь н о с т і,  

здійснений науковцями, не тільки довів право на існування такого поняття, 
але й розкрив його складний і внутрішньо суперечливий характер. 
Мотиваційно-ціннісне ставлення особистості до діяльності -  це єдність
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об’єктивного і суб’єктивного, де об'єктивне положення особистості с 
основою її вибіркової спрямованості на цінності діяльності, пов'язані з 
задоволенням потреб самої особистості і суспільства (Є.М.Шиянов) [13]. 
Змістом мотиваційно-ціннісних відносин виявляються об'єкти мотивів 
(цінності), що своєрідно відбиваються у свідомості особистості.

Під цінностями педагогічної діяльності Є.М.Шияновим розуміються ті її 
особливості, що дозволяють учителю задовольняти свої потреби і служать 
орієнтирами його соціальної і професійної активності, спрямованої на 
досягнення суспільно значимих цілей. Він виділив такі цінності педагогічної 
діяльності: цінності, пов'язані зі ствердженням у суспільстві, найближчому 
соціальному середовищі; із задоволенням потреби у спілкуванні; із 
самовдосконаленням, самовираженням; з утилітарно-прагматичними 
запитами особистості.

Ю.П.Азаров поділяє цінності педагогічної діяльності на цінності 
самодостатнього й інструментального типів. Перші є “цінностями - цілями в 
собі”: творчий характер праці вчителя, престиж професійної діяльності, 
суспільна значимість праці, самоствердження в педагогічній праці. Цінності 
другого, інструментального типу є засобом досягнення цінностей - цілей 
(суспільне визнання результатів праці вчителя, відповідність здібностей 
особистості характеру педагогічної діяльності, професійний зріст, умови 
праці тощо) [6, 16].

Як зазначає Е.М.Кузьміна, вплив ціннісних орієнтацій особистості на 
стимулювання педагогічної діяльності неможливо ігнорувати. У будь-якому 
випадку важливо, “як нинішнім або майбутнім учителем ці цінності 
конкретизуються; на які з них більша вибіркова спрямованість; яким є рівень 
прояву показників мотиваційно-ціннісного ставлення до педагогічної 
діяльності залежно від усвідомлення її цінностей, емоційної й 
інтелектуально-вольової активності особистості” [6, 16].

Здійснюючи діяльність, в основі якої лежить пізнавальний мотив, 
людина так чи інакше будує, або перебудовує образ самої себе, реапізуючи 
діяльність самопізнання, самовизначення, тобто певну самоспрямовану 
діяльність. У зв’язку із цим В.А.Петровський [9], визначає 3 ступеня 
самовизначення, залежно від того, які вимоги ставить перед собою 
особистість, розв’язуючи ту або іншу пізнавальну проблему.

Перший ступінь самовизначення -  це оцінка своїх ситуативних 
можливостей. Розв’язуючи певне завдання, людина ставить перед собою такі 
запитання: чи підготовлена вона до того, щоб діяти в напрямку поставленої 
мети, чи є доступним для неї розв’язання поставленого завдання. Оцінка 
своїх власних можливостей не обов’язково виступає для людини 
особистісно-значимою, вона може мати випадковий, недовгочасний характер.

Другий ступінь самовизначення -  це оцінка себе як носія певних 
пізнавальних можливостей. Предметом оцінки у цьому випадку виступають
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уже не самі по собі пізнавальні можливості суб’єкта, а він сам як носій цих 
можливостей: суб’єкт ніби прагне розв'язати проблему: “Я є той. хто 
(здатний, може тощо)”. Тут діяльність самооцінювання відзначена рисою 
чіткої особистісної значимості. “Як розв’язана, так і нерозв'язана проблеми 
виступають як суттєво важлива ознака у плані оцінки власної особистості” 
[9, 145].

Третій ступінь -  це оцінка своїх атрибутивних, тобто глибинних, 
сутнісних можливостей, самовизначення особистості в повному значенні 
цього слова. Розв’язуючи певне завдання, особистість переживає можливість 
або неможливість її розв’язання як суттєву і невід’ємну характеристику свого 
“Я”. “Це такий особливий приклад ставлення особистості до своєї діяльності 
-  зазначає В.А.Петровський, - коли про свої суттєві особливості людина 
доходить висновку відповідно до оцінки своїх пізнавальних, творчих 
можливостей при розв’язанні проблеми, що стоїть перед нею. Можливості її 
розв’язання для людини с еквівалентом її “Я” [9, 145].

Таким чином, ціннісне ставлення вчителя до процесу і результатів 
своєї професійної діяльності можна вважати внутрішньою позицією 
особистості, що відображає взаємозв’язок особистісних і суспільних 
значень [12, 124]. У цьому відношенні нам видається доцільним звернутися 
до поняття позиції особистості, маючи на увазі, іцо під нею традиційно 
розуміється стійка система ставлень людини до визначених сторін дійсності, 
що виявляється у відповідній поведінці та вчинках [4].

Позиція -  це утворення у структурі особистості, що постійно 
розвивається Зрілість позиції характеризується несуперечністю і відносною 
стабільністю. З іншого боку; позиція -  це інтегральна, найбільш узагальнена 
характеристика положення індивіда у статусно-рольовій внутрішньогруповій 
структурі.

На сучасному етапі серед широко вживаних понять, що характеризують 
людину в суспільстві можна визначити також такі поняття, як “роль”, 
“соціальна роль” і “рольова позиція”. Витоки цих понять варто шукати у 
працях, присвячених соціально-рольовим функціям особистості у 
спілкуванні та повсякденному житті (Берн Е., Бодальов О.О. та ін.); ідеї 
позиційності і можливості поєднання різних позицій в особі однієї людини 
(Лефевр В.А.. Щедровицький Г.П. та ін.).

Філософи і психологи довели, що в суспільстві людину характеризує 
соціальна позиція. Це, по-перше, місце, положення індивіда абс* групи в 
системі відносин у суспільстві, що зумовлене низкою специфічних ознак і 
регламентує стиль поведінки. У цьому значенні соціальна позиція 
синонімічна поняттю ' статус”. Пс-друге, це погляди, уявлення, настанови . 
Диспозиції особистості щодо умов власної життєдіяльності, які реалізовані і 
відстоюються нею в референтних групах. У цьому значенні соціальна 
позиція передає сутнісну характеристику поняття “соціальна ситуація
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розвитку” як єдність суб'єктивного і об'єктивного в особистості, що 
формується в спільній діяльності з іншими.

Соціальна позиція відбиває ідею ієрархічної організації особистості як 
системної стратегії вивчення психічних явищ. Зміна соціальної позиції в 
діяльності людини, в результаті чого вона стає перед моральним вибором у 
ситуації прийняття нової для себе соціальної ролі, є основою вивчення 
процесу розвитку особистості, динаміки її ціннісних орієнтацій.

К.О.Абульханова-Славська надає важливого значення життєвій позиції 
індивіда як поняттю динамічному, гнучкому: “особистість включається у 
сукупність причин і наслідків свого життя не тільки як залежна від зовнішніх 
обставин, але і як така, що їх активно перетворює, більше того, як така, що 
формує у певних межах позицію і лінію свого життя” [1, 44]. Тобто життєва 
позиція особистості -  це сукупність її ставлень до життя, що передбачає не 
тільки їх наявність, але і їх дійову, практичну реалізацію особистістю в житті 
[1, 45]. Водночас, це і “спосіб самовизначення особистості у житті, 
узагальнений на основі її життєвих цінностей, що відповідає головним 
потребам особистості” [І, 44].

Важливою для розуміння сутності поняття “позиція” є також ідея 
суб’єктності людини, яка, за визначенням В.А.Петровського, є проявом 
“властивості самодетермінації її (особистості -  В.Л.) буття у світі” [9, 8]. 
Суб’єктність людини проявляється у її діяльності завдяки особливій 
спрямованості активності, за допомогою якої людина відтворює себе, своє 
буття у світі і постає у чотирьох вимірах, залежно від специфіки чотирьох 
головних сфер людської діяльності: життєдіяльності, предметній діяльності, 
діяльності спілкування, “діяльності со^1;о”, або діяльності самосвідомості 
[9, 8-12].

Особливого змісту поняття позиції набуває у зв’язку із розвитком 
методології як мета-науки, що базується насамперед на миследіяльності, 
“знанні про знання” і рефлексивній позиції дослідника. Г.П.Щедровицький 
зазначає, що для методології характерним є врахування множинності різних 
позицій діяча стосовно об’єкта; звідси -  робота з різними уявленнями про 
один і той же об’єкт, у тому числі, з різними професійними уявленнями: при 
цьому, самі знання і факт їх множинності розглядаються як об’єктивний 
момент миследіяльної ситуації [14]. Цей прийом Г.П.Щедровицький називає 
“прийомом багатьох знань”. Такий підхід передбачає безпосередню участь 
дослідника у формуванні “багатьох знань” і спирається на вироблення у 
цьому процесі рефлексивної позиції.

Отже, як бачимо, в науковій літературі позиція особистості 
розглядається як система певних ставлень до навколишнього світу, якими 
вона керується у своїй діяльності та поведінці. Ця відносно стійка система 
характеризує зміст і спрямованість активності суб’єкта, які він реалізує у 
своїй діяльності.
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У педагогіці поняття позиції не отримало широкого висвітлення, проте 
ряд науковців використовує його. Так, В.О.Сластьонін, І.Ф.Ісаєв, О.І.Мішин 
Є.М.Шиянов зазначають, шо “позиція педагога - це система тих 
інтелектуальних, вольових і емоційно-оцінних відношень до світ, 
педагогічної дійсності зокрема, які є джерелом його активності. Вона 
визначається, з одного боку, тими вимогами, які висуває до нього 
суспільство. А, з іншого боку, діють внутрішні особистісні джерела 
активності -  потяги, переживання, мотиви та цілі педагога, його ціннісні 
орієнтації, світогляд, ідеали” [11, 32]. На думку авторів, саме в позиції 
педагога виявляється його особистість, характер соціальної орієнтації, тип 
громадянської і професійної поведінки й діяльності.

Соціальна позиція педагога виростає з тієї системи поглядів, переконань 
і ціннісних орієнтацій, які були сформовані ще за часів навчання його в 
загальноосвітній школі. У процесі професійної підготовки на базі цих 
переконань і ціннісних орієнтацій формується мотиваційно-ціннісне 
ставлення до педагогічної професії, цілей і засобів педагогічної діяльності. 
Мотиваційно-ціннісне ставлення до педагогічної діяльності в найширшому 
розумінні виражається у спрямованості, що складає ядро особистості 
вчителя і виявляється в його позиції щодо діяльності.

Соціальна позиція багато в чому визначає професійну позицію педагога. 
Проте, тут немає жорсткої усталеності, оскільки виховання завжди будується 
на основі гнучкості процесу розвитку особистості.

Л.Б.Ітельсон виокремлює декілька типових позицій педагога, які той 
реалізує у своїй професійній діяльності. Це позиції:

- “інформатора” (якщо він обмежується повідомленням вимог, норм, 
поглядів тощо);

- “друга” (якщо він намагається проникнути в душу дитини); 
- “диктатора” (якщо він насильно впроваджує норми та ціннісні 

орієнтації у свідомість вихованців);
- “порадника” (якщо він використовує обережне умовляння); 
- “прохача” (якщо педагог припрошує вихованців бути такими, “як 

треба”, опускаючись часом до самознищення, лестощів);
- “натхненника” (якщо він намагається захопити (запалити) своїх учнів 

цікавими цілями, перспективами) [11, 33].
Отже, логіка нашого дослідження вимагає визначити певну одиницю, 

яка б адекватно і цілісно відображала єдність когнітивкого, операційного і 
мотиваційного аспектів педагогічної діяльності, її глибинні структурні 
утворення, що характеризують ціннісне ставлення вчителя як суб’єкта до 
процесу і результатів своєї професійно-педагогічної діяльності. Такою 
одиницею ми обрали дослідницьку позицію вчителя у здійсненні 
професійної діяльності.

Дослідницька позиція вчителя у здійсненні професійної діяльності -
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це усталена система його ціннісного ставлення до результатів і процесу 
своєї професійної діять пост і, що реачЬусться у  постійному прагненні 
оптимізувати їх за допомогою усвідоміеного і цілеспрямованого 
використання засобів наукового пізнання. У якості структурних компонентів 
дослідницької позиції як особистісного новоутворення ми пропонуємо 
розглядати три функціональні блоки: ціннісно-спонукальний, когнітивно- 
інструментальний, операційно-результативний.

Головуюче місце у структурі дослідницької позиції посідає ціннісно- 
спонукальний блок. Він є втіленням системи переконань і ціннісних 
орієнтацій особистості вчителя шодо сутності і мети його професійної 
діяльності, особистісної спрямованості вчителя. Крім цього, до ціннісно- 
спонукального блоку входять стійкі мотиви і настанови, які визначають 
професійну поведінку вчителя саме як дослідника і перетворювача 
навчально-виховного процесу.

У ціннісно-спонукальному блоці знаходить відображення процес 
становлення вчителя як професіонала. На відміну' від професійної 
підготовки, яка являє собою регламентовану сукупність спеціальних знань, 
навичок і вмінь трудового досвіду', які забезпечують можливість успішної 
роботи за певною професією, професійне становлення майбутнього вчителя -  
це “складне і багатомірне явише, перетворення особистості, яке з одного 
боку, являє собою:

процес виникнення в особистості тих професійних якостей, яких у 
неї не було і які відповідають суттєвим вимогам, що висуває професія;

етап розвитку' професійної культури, на якому професійні якості вже 
сформовані, але професійна діяльність ще не набула завершеної форми;

рух і розв’язання суперечності між існуючими рефлексивними 
уявленнями, способами мислення, вміннями і навичками художньо- 
педагогічної діяльності та відсутністю досвіду їх реалізації на практиці, між 
минулим досвідом особистісного розвитку' (набуття знань, педагогічної 
техніки, вмінь і навичок у мистецькій галузі) і майбутнім розвитком 
педагогічної майстерності та професійної культури, між двома етапами 
усвідомлення власного “Я”: “Я -  студент, що оволодіває педагогічною 
професією” та “Я -  вчитель мистецьких дисциплін, який навчає і виховує”. А 
з другого боку це:

якість особистості, що характеризується становленням суб’єктності. 
свободи особистісного “Я” , індивідуальної своєрідності;

форма відображення у свідомості індивіда власного об’єктивно- 
реального розвитку' особистісних професійних якостей” (Орлов О.Ф.) 
[8, 246-247].

Стосовно професійного становлення майбутнього вчителя 
дослідницька позиція виступає у ролі якісної індивідуальної 
характеристики, яка призводить до са.мореалізації учителя в адаптивно-
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перетворюючому та конструктивно-творчому типах професійної діяльності, 
і не присутня при нормативно-репродуктивному типі діяльності (Карпова 
Е.Е.) [3].

Когнітивно-інструментальний блок дослідницької позиції містить 
передусім знання щодо змісту, методики і процедур науково-дослідної 
роботи. Найбільш характерною рисою даного блоку є саме його 
“інструментальність”, якісна характеристика якої в учителя, шо займа* 
дослідницьку позицію у навчально-виховному процесі, суттєво 
відрізняється від ставлення до знань і педагогічної теорії загалом у вчителя, 
що працює за традиційною системою. Як правило, для вчителя педагогічна 
теорія і практика являють собою дві статичні моделі, які необхідно з тим 
або іншим ступенем адекватності відтворити у власній професійній 
діяльності. Інакше кажучи, і теорія, і практика в такому випадку виступають 
як пронизані нормативністю ‘"тексти”, які вчителю необхідно безпомилково 
прочитати.

Для вчителя, шо займає у навчально-виховному процесі дослідницьку 
позицію, характерним є прагнення зблизити педагогічну теорію і практику, 
синтезувати їх. Для нього теорія і практика -  не дві статичні моделі, які 
необхідно відтворити, а динамічний стан мислення, коли його практичні дії 
поступово осмислюються, узагальнюються і переходять у певну теорію, щоб 
виступити потім у якості “пускового механізму” для створення нової 
практики.

Операційно-результативний блок дослідницької позиції представлений 
практичними навичками організації науково-дослідної роботи і аналізу її 
результатів. З одного боку, це домінуюча орієнтація на технологічну логіку та 
інноваційність в організації навчального процесу, вміння організовувати 
педагогічний експеримент, оцінювати результати власної дослідницької 
роботи і гнучко впроваджувати їх у практику’. З іншого боку -  це 
рефлексивно-критичне бачення вчителем результатів своєї професійної 
діяльності, їх адекватна оцінка і коректування власних дій заради досягнення 
більш оптимальних результатів.

Психологічними механізмами, що забезпечують функціонування 
розглянутих нами структурних блоків дослідницької позиції як єдиної 
злагодженої системи, виступають рефлексивний аналіз і саморегуляція 
вчителем власної професійної діяльності (Анісімов О.С., Кулюткін Ю.М., 
По сталю к Н.Ю.. Орлов В.Ф., Сочень Т.М., Щедровицький Г.П). Воки є 
видами професійної творчості вчителя, спрямованими на “осмислення, 
оцінку' (самооцінку) факторів, особливостей і рівнів своєї професійної 
діяльності, пізнання смислу і цінностей своєї професії, особливостей 
власного ставлення до неї, тих засад своєї діяльності, які призводять до її 
пізнання і перетворення” [8, 248].

Отже, характеристика змісту складових дослідницької позиції дозволяє
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описати механізм її функціонування у професійній діяльності вчителя:
1. Пусковим моментом для виникнення дослідницької позиції є зміна 

вчителем настанови стосовно учня: з об’єкта педагогічного процесу він 
перетворюється на суб’єкт педагогічного процесу. Внаслідок зміни цих 
настанов відбувається перехід від нормативно-репродуктивного типу 
професійної діяльності до адаптивно-перетворюючого. Але пошук 
оптимального варіанту педагогічної дії ще відбувається стихійно, 
інтуїтивним шляхом.

2. У зв’язку із усвідомленням суб’єкт-суб’єктного характеру 
педагогічного процесу вчителя починає цікавити, що саме може сприйняти і 
зрозуміти конкретний учень із навчального матеріалу; що необхідно зробити 
з цим матеріалом, з конкретною педагогічною ситуацією, що виникає на 
уроці для того, щоб учень просувався вперед у своєму розвитку. Таким 
чином змінюється спосіб мислення вчителя, воно набуває аналітичного, 
рефлексивного і критичного характеру, і відбувається перехід від суто 
абстрактного рівня на рівень оперування конкретними знаннями. Для даного 
етапу характерно також активне експериментування вчителя, з одного боку, з 
навчальним матеріалом і його змістом, а з іншого боку -  зі змістом і 
способом організації власної педагогічної діяльності.

3. Змінюються засоби педагогічної дії та ситуація, в якій ці засоби 
вчитель може використовувати. Вчителем здійснюється раціональний пошук 
найбільш оптимальних варіантів педагогічної дії, побудова конкретних 
педагогічних технологій і відхід від рецептурності у професійній діяльності. 
На даному етапі відбувається перехід від адаптивно-перетворюючого типу 
професійної діяльності до конструктивно-творчого.

Отже, дослідницька позиція визначає характер ціннісного ставлення 
вчителя як до самого об’єкта і результату' своєї професійної діяльності, так і 
до процесу його досягнення. Таким чином, можна стверджувати, що 
дослідницька позиція входить до процесу професійної діяльності вчителя і 
свідчить про якісний стан цього процесу.
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SUMMARY
Vadim  Lisoviy

T he valuably attitude o f the teacher to process and result to its professional activity: 
psychological and pedagogical aspects 

Problems o f  the training o f  the teacher are considered in article in context o f  the shaping 
valuably orientation, beliefs, and motive to personalities o f  the teacher that is to say, her internal, deep 
structures.

ЛЛевицька
(Дрогобич)

ХАРАКТЕР ЯК ПРЕДМЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ 
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ

Українські педагоги XX ст. вважали, що головне завдання педагогіки 
-  це виховання характеру. Цю проблему обґрунтовували К. Ушинський. 
(Г.Ващенко, С.Русова, а також галицькі педагоги (П.Біланюк, Р. 
Білинський. Ю.Дзерович, П.Паращин, В.Пачовський, Я.Ярема). Поняття 
"характер", на думку К.Д. Ушинського, утворюється шляхом 
спостережень не над змістом, а над формами людської діяльності [7, 432]. 
Під цим поняттям педагог розумів "всю суму тих особливостей, якими 
відрізняються діяльність однієї людини від діяльності іншої, безвідносно 
до самого змісту цієї діяльності, який може бути безглуздий і розумний, 
моральний і аморальний" [7, 432]. Однак усе вчення Ушинського про 
виховання характеру, і, передусім, про вплив характеру вихователя на 
характер вихованця, свідчить про те, що формальні якості характеру 
великий український педагог не відділяв від змісту.

"В характері міститься все: ціла людина, її життя, завдання, її гідність 
і велич" - писав Ю.Дзерович [4, 240].

Людину ми найбільше цінимо не за її знання, а за її характер, - він має 
найбільше значення в стосунках між людьми, він дає змогу людині 
осягнути найвищі моральні блага. Тому метою виховання, - на думку
О.Ю. Дзеровича, - є ціла людина, всі її фізичні і розумові сили. Не лише 
інтелектуальний розвиток, але її етичний (моральний) характер. Наука
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виховання займається моральною вартістю людини.
Характер, на думку Ю. Дзеровича, - це ‘'стале прямування до добра, 

що виявляється одностайним діянням’’ [4, 239]. Саме поняття ‘‘характер 
означає “те духовне пятно, що його благородні й моральні засади 
витиснули на всьому єстві даної людини, і воно постійно повторюється в 
людських думках, почуваннях, чинах" [4, 239].

У працях Г. Ващенка знаходимо таке означення: "характер є 
сукупність стійких рис, що ними одна людина відрізняється від іншої" [З,
195]. Але разом з тим він вважає, що характер не є конгломерат психічних 
і фізичних властивостей людини: "він є певна цілість, в якій ці властивості 
в першу чергу властивості вольові й емоційні органічно об'єднані між 
собою" [3, 168].

Виступаючи на Першому Українському Педагогічному Конгресі, 
який відбувся 2-3 листопада 1935 року у Львові, Степан Балей у своєму 
рефераті "Психодьогія характеру" наголошує , що ця проблема є 
занедбана в психології і педагогіці. Він намагається дати відповідь на 
запитання що таке характер і в чому полягає його зміст. Говорячи про 
характер, С.Балей має на увазі "один зі способів поведення чоловіка, а 
саме таку його форму, яка є хосенна для суспільносте" [1, 3]. Педагог 
ставить розуміння характеру поряд з розумінням його "як здатності до 
морального поведення". "Добрі діла є зправила наслідком доброї волі, 
отже мати характер у іншому значенні, означає "бути схильним до таких 
почувань, бажань і постанов, яких предметом і ціллю є добро 
суспільности" [1,3].

Далі автор робить спроби дослідити структуру характеру і пише, що 
одні обмежують характер до чуттєво-вольової сфери, інші наголошують 
на його інтелектуальні коріння. Одні гостро відмежовують характер від 
темпераменту як вродженої диспозиції, в той час як, на думку автора, 
характер є еволюційним витвором виховних чинників.

Українські педагоги виходили з протиставлення розумового розвитку 
і почувань, а також міркувань, що "не розум, а власне почування 
побуджують до чину" [2, 8]. Відповідно і К.Ушинський відзначав, 
що"людина більше людина в тол*у, як вона почуває, ніж в тому, як вона 
думає", і що "почування, а не думки становлять осердя психічного життя 
людини" [7, 452]. Водночас, не підлягає сумніву, що розумовий розвиток 
також відіграє велику роль у встановленні і функціонуванні характеру. 
"Само собою, самими звичками не виховується характер; для дитини 
потрібен розум, щоб, керуючись звичками, і надалі нахиляти дитину до 
добра. В розумі закладено закон, що координує, нормує почуття, емоції, 
нахили" [6, 223].

Галицька школа не відкидала інтелектуальний розвиток людини, а 
вважала його засобом розбудови в людині її характеру. Розвіялася давня
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віра в те, що висока освіта сама собою давала те, що загально окреслює 
характер людини. "Головною метою виховання вже не є дати внховникові 
якнайбільше найрізноманітнішого знання, але дати йому вмілість самому 
добувати знання, а передусім - змогу доробитися сили й гарту духа. чи як 
інші кажуть, внутрішньої культури, або ще інші - характеру" [2,с.4].

Нарешті, К.Ушинський, як згодом і Г.Ващенко та інші українські 
педагоги, вказують на ще один фундаментальний, але автономний 
компонент в структурі особистості, причетний до характеру - волю. К.Д. 
Ушинський прямо відносив питання формування характеру до сфери волі. 
"Саме в характері виявляється особливість дії волі в різних індивідів" [7, 
с.432].

Виховання характеру та індивідуальності Ю.Дзерович ставить у 
залежність від виховання волі. Виховання волі він вважає "останньою 
ціллю кожного виховного впливу". Таку думку поділяла і сучасниця 
Ю.Дзеровича, Софія Русова. Головне значення в розвитку характеру має 
воля: людина з слабо розвиненою волею не може мати міцного 
незалежного характеру. "Тверда воля - це головний чинник, що дає дитині 
змогу опанувати своїми емоціями" [6, 223]. Виховання волі залежить від 
нас більше, ніж "вироблювання ума". Розумові здібності людини мають 
певну межу, недосяжні кордони, тим часом, як воля може 
удосконалюватися безкінечно, все життя.

П.Паращин називає сильною волею таку силу, яка є десь всередині 
людини і не дає їй зійти з раз вибраного шляху: "каже людині кожну 
розумну настанову перевести в діло" [5, 9]. П.Біланюк вважає волю 
"мотором всього людського поступу", апаратом сильнішим від розуму та 
грошей [2, 8]. Людська воля не є річчю, яку їй дає природа задармо, її 
треба виховати. Воля є нерозривно зв'язана з характером людини.

Справу виховання характеру галицькі педагоги пов'язували зі 
здоров'ям людини. Між тілом людини і її духовним станом існує велика 
залежність. Хворе тіло поневолює дух, ослаблює характер дитини і 
змушує собі служити. Навпаки, добре здоров'я завжди є джерелом 
самовпевненості і сили. П.Біланюк, підкреслюючи велике значення 
здорового організму у становленні характеру, вказував на те, що до 
здоров'я людина повинна йти не шляхом розпещення і догодження 
організмові, не через "культ комфорту", а шляхом його гарту. "Гарт тіла 
має в наслідку завжди гарт духа" [2, 15]. Якщо хочемо посилити енергію 
нашої душі, мусимо тримати в найкращому стані наше тіло, бо воно є 
засобом фізичного наближення до наших ідеалів, до перетвореная наших 
Духовних можливостей в практичну і корисну дію.

Ю.Дзерович виділяє такі цілі виховання: індивідуальна, суспільна і 
релігійна. У вихованні характеру важливу роль педагог відводить 
розвитку індивідуальних здібностей дитини. Як би тісно дитина не була
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зв'язана з соціальним оточенням, розуміння добра і зла, правди і неправди 
кожна дитина має виробити сама, власними зусиллями, і тільки власне 
розуміння дає дитині змогу, виростаючи, бутй чесною з собою, незалежно 
від поглядів свого оточення. "Індивідуальність - це наша єдина і 
неподільна власність, вона є підставою нашої оригінальності, нашої 
життєвої енергії, нашого таланту і здібностей. Звідси то й велика вартість 
її в житло і вихованню" [4, 43]. Людина має вроджене прямування до 
того, щоб бути собою, "довершеною людиною", особистістю. А 
особистістю вона є тоді, коли може вільно розвиватися і "довершуватися" 
згідно з власним ідеалом, застосовувати свої здібності і знання, коли знає 
свої обов'язки і виконує їх.

Проте людина живе серед людей, є членом суспільства. Автор виділяє 
суспільну виховну мету - суспільну дозрілість вихованця, тобто готовність 
виконувати суспільні обов'язки.

В основу своїх педагогічних та етичних принципів Ю. Дзерович 
поклав християнський виховний ідеал, християнську етику та мораль. На 
його думку, без релігії, без віри в Бога неможливе становлення людини, її 
моральна довершеність. І ця найважливіша справа у вихованні становить 
третю мету -релігійну. Цих виховних цілей розмежовувати не можна, до 
них треба прямувати, щоб виховати "довершену одиницю, що буде 
добрим членом суспільности сповнить своє дочасне й вічне завдання" [4, 
44].

Юліян Дзерович визначає виховання, як "доцільний, пляновий вплив 
дорослої людини на дитину, щоб всестороннім і гармонійним 
розвиванням та образуванням тілесних і духових сил виробити в ній 
моральний характер, що поміг би дитині самостійно сповнити всі дочасні 
й вічні життєві завдання" [4,239].

Українські педагоги Галичини стверджували, що людина 
народжується з закладеним, успадкованим темпераментом, на який вона 
не може істотно вплинути. Що. ж до характеру, то це не є "прикмета душі 
вже здобута". [4, 239] Характер не може сформуватися одразу. Дитина ще 
дуже мало знає, воля її ще не може керувати почуттями, тому характер 
розвивається поступово. Характер потребує великої праці над собою. І ця 
праця не закінчується ніколи, вона триває все життя. Найбільш 
інтенсивний етап становлення, формування характеру припадає на період 
юнацтва. Ю. Дзерович називає цей період "часом дозрівання, часом 
других народин". Це означає, що саме на теорію виховання і на діяльність 
освітньо - виховних закладів лягає відповідальність за те, як формується 
характер молоді. Погоджуючись з цим, педагог вказував на важливу роль 
школи у вихованні характеру. Шкільною дисципліною і порядком дитина 
привикає до слухняності, точності, чемності [4, 75]. Важливу роль також 
відіграють дрібниці шкільного життя: навчання писати, малювати.
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самостійна праця, дотримування чистоти і порядку в класі, точність, 
уміння зосередитися під час навчання і багато інших. Все це, зазначав 
Юліан Дзерович, дає чимало для виховання характеру. Ця ідея знайшла 
обгрунтування і в Софії Русової, яка відносила сюди ще естетичне 
виховання.

У 30-ті роки галицька педагогіка висунула гасло, що самовиховання 
повинно лягти в основу творення характеру. Самостійна діяльність 
людини опирається на волю —  вона спрямовує і "дисциплінує" діяльність. 
Джерелом

волі є також віра в ідеали. Саме віра допомагає людині долати 
труднощі і зміцнювати волю. Віра є також передумовою шляхетності 
прагнень і волі, "...поєднання високих цілей з волею - мало б у перспективі 
стати головною ознакою порядної людини" [2, 9].

С.Балей вважає, що лише під впливом виховання та самовиховання 
людина може виробити в собі принципи, яким будуть підчинятися її 
бажання. Автор розуміє характер як здатність до самоконтролю. "Вартний 
є той чоловік, що зможе накинути стрим бажанням, які вважає шкідливими і 
позволяє своїм схильностям доходити до голосу лише після одобрених 
розумом законів" [1, 4].

Характерна людина в кожному окремому випадку діє так, як вона діяла 
в попередньому того самого роду. Тому кажуть "характерна людина", коли 
мають справу з людиною сильної волі. Коли хто відступає від своїх засад, 
кажемо, що в нього слабкий або хиткий характер. Якщо засад у чиїйсь 
поведінці не можна взагалі знайти, то кажуть, що в нього нема характеру. 
Від характеру залежить вартість людини. З багаточисленних почуттів, 
нахилів, пристрастей, здібностей, вчинків, які дано людині, є одна природна 
монархія волі - це характер.

Ю.Дзерович говорить, що формування характеру не є окремим чимось 
новим у педагогіці. На його думку, це тільки продовження в навчанні 
розуму, волі і серці і пристосування того всього до життєвої практики. "Це 
немов з'ясування всього виховання, корона і останнє слово педагогіки" [4, 
240].

Розмірковуючи над проблемою виховання характеру окремої людини, 
Юліан Дзерович робить узагальнення щодо виховання характеру 
українського народу, української нації. "У нашого народу нема ще 
виробленої сильної волі. Нема у нас постійності: наші люди уражуються 
легко перепонами і невдачами і мають особливий нахил нарікати на свою 
нещасну долю, несвідомі того, що не сльозами, але твердою працею здобуває 
собі людина кращу долю" [4, 237]. Ця думка є актуальною і для нашого 
сьогодення.

Вищенаведене дає підстави стверджувати, що представники української 
демократичної педагогіки трактували проблему виховання характеру як одну
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з провідних і її розв’язанню приділяли багато уваги.
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Роман Мацьопа 
(Чернівці)

НАУКА ПРО ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ -  ІННОВАЦІЯ 
У ЗМІСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Аналіз стану здоров’я громадян України та традиційної системи 
освіти окреслює декілька взаємопов’язаних негативних тенденцій, які 
істотно впливають на неперервність та ефективність навчально-виховного 
процесу. Перша тенденція -  значне зниження зацікавленості населення у 
навчанні. Друга -  помітне сповільнення та дисгармонізація фізичного та 
психічного розвитку значної кількості дітей і підлітків. Третя, особливо 
небезпечна за своїми наслідками, - стрімке погіршення здоров’я дітей та 
учнівської молоді, що становить реальну загрозу виродження і вимирання 
народу України. Серед об’єктивних причин зниження рівня здоров’я -  
глибока соціально-економічна криза, глобальні, передусім економічні 
проблеми, слабка матеріально-технічна база і недосконала система 
охорони здоров’я в нашій країні тощо.

Важливе місце серед цих причин посідають також санітарно- 
гігієнічне невігластво значної частини населення України, відсутність у 
багатьох людей пріоритету здоров’я та мотивацій вести здоровий спосіб 
життя. Через недотримання - основних валеологічних принципів в 
організації навчального процесу та в структурі середньої, спеціальної і 
вищої освіти в Україні, на виробництві й у побуті зростає частота 
гострих, небезпечних для життя хронічних захворювань у школярів і 
студентів, порушення постави, плоскостопість, зниження гостроти зору, 
дидактогенні психічні та соматичні розлади.

Педагогів, батьків та громадськість серйозно турбує лавиноподібне 
поширення серед підлітків і молоді токсикоманії, нікотинізму, 
алкоголізму, венеричних захворювань, випадків суїциду, вагітності 
неповнолітніх, загроза епідемії СНІДу. Однією з причин такого кризового 
становища є відставання існуючої в Україні системи, принципів, методів і 
способів охорони та зміцнення здоров’я від вимог сьогодення,
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розходження системи знань, якими оперує національна освіта і реалій, які 
ми сьогодні маємо в результаті бурхливих соціально-економічних змін в 
Україні.

В Україні ж до цього часу валеологічна освіта не мала і не має 
характеру неперервної. Вона обмежується, переважно, викладом окремих 
розділів валеологічних знань, відсутнє, по суті, будь-яке системне 
методологічне, методичне та організаційне забезпечення. Як наслідок -  
змістова та структурна неузгодженість окремих програм валеологічної 
спрямованості. Зрозуміло, що всі ці негаразди аж ніяк не сприяють 
поліпшенню стану здоров’я як народу України в цілому, так і кожної 
людини зокрема. Тим часом створення справді сучасної системи 
валеологічної освіти -  не тільки необхідна, а й досить вагома складова 
виходу з вкрай несприятливої ситуації в галузі охорони здоров’я.

Доцільність включення валеології до блоку базових курсів, 
шкільного компоненту, базових дисциплін зумовлюється значенням цього 
курсу у пізнанні природи людини, взаємодії людини з довкіллям і 
суспільством, що сприятиме формуванню її як здорової, активної 
особистості, як цілісної системи, що саморозвивається та 
самоудосконалюється. Пізнаючи основні грані свого буття, людина 
спроможна стати творцем не тільки свого фізичного, психічного, 
духовного, соціального доров’я, а й здоров’я рідних та близьких.

Валеологія -  інтегративна система знань (наукових та 
позанаукових), які вона виокремлює з таких наук та систем знань, як 
українознавство, філософія, соціологія, біологія, анатомія та фізіологія 
людини, екологія, фахова та народна медицина, історія тощо.

У своїй сукупності базові знання основних курсів дають можливість 
формувати цілісну наукову картину світу. Зокрема, валеологічні знання -  
знання про здоров’я людини, умови та способи його формування, 
збереження, зміцнення та передачі наступним поколінням із врахуванням 
природних, соціальних, національних, індивідуальних особливостей.

Володіння превентивними валеологічними знаннями в системі 
неперервної освіти дає можливість кожному суб’єкту всіх її ланок 
усвідомити свою роль у справі формування, збереження особистого 
здоров’я для передачі його нащадкам; сформувати дбайливе ставлення до 
природного і соціального довголіття. Отже, вивчення валеології як 
оазового інтегративного курсу — це важливий внесок у національну 
освіту, професійну підготовку педагогічних, медичних, економічних, 
інженерно-технічних, наукових та інших кадрів.

Таким чином, основна мета неперервної валеологічної освіти в 
Україні -  збереження і зміцнення здоров’я українського народу шляхом 
формування валеологічного світогляду, виховання свідомого та 
Дбайливого ставлення до власного здоров’я як головної умови якомога
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повнішої реалізації творчого і фізичного потенціалу особистості. При 
цьому потрібно використовувати авторитет і вплив на широкі верстви 
населення, постійний взаємозв’язок учнів, педагогів та батьків як 
суб’єктів найчисельнішої ланки валеологічного навчання.

Формування та зміцнення здоров’я учнівської молоді є основною 
умовою збереження генофонду нації шляхом формування валеологічного 
світогляду і пріоритету здоров’я, виховання мотивацій ведення здорового 
способу життя. Проблема ФЗЗВП (формування, збереження, зміцнення, 
відтворення, передача) здоров’я громадян України, є одним з наріжних 
чинників у подальшій розбудові Української держави, розвитку 
українського суспільства взагалі. Активне засвоєння валеологічних знань 
у системі неперервної освіти дає можливість кожному суб’єкту всіх її 
ланок осягнути свою роль та завдання у справі ФЗЗВП особистого 
здоров’я, а також є істотною складовою формування належного ставлення 
до природного і суспільного довкілля. Ось чому вивчення валеології як 
інтегративного курсу є однією з важливих форм фахової підготовки 
педагогічних та інших кадрів.

Валеологічні знання для школярів згруповані у п’ятьох наскрізних 
лініях (людина та її здоров’я, природні умови здоров’я, соціальні умови 
здоров’я, етноздоров’я, індивідуальне здоров’я). Навчальні заклади всіх 
ланок неперервної валеологічної освіти, всі суб’єкти навчальновиховного 
процесу мають певну автономію у виборі форм і методів організації 
цього процесу. Однак навіть принципи плюралізму і дискретності мають 
базуватися на низці загальних спільних вимог, тобто повинні:

- вивчатися базовим інваріантним змістом валеологічної освіти, 
підпорядковуватися йому, сприяти його реалізації;

- ваховувати раціональне співвідношення самостійної роботи, 
теоретичного та практичного навчання, грунтуватися на методологічних 
принципах гри;

- збезпечувати диференційоване навчання та виховання суб’єктів усіх 
ланок неперервної валеологічнбї освіти із врахуванням їхніх потреб, 
здібностей, нахилів;

- формувати у всіх суб’єктів навчання та виховання вміння активно 
застосовувати у практичному житті набуті знання, швидко адаптуватись 
до нової інформації;

- орієнтувати на різнобічну самостійну творчість;
- сприяти запровадженню сучасних педагогічних технологій у 

навчально-виховному процесі.
Для реалізації змісту валеологічної освіти важливо визначити опорні 

знання, якими повинні володіти учні із суміжних дисциплін. Провівши 
опитування учнів на предмет володінню ними навиками власної гігієни та 
фізичної культури, мусимо констатувати, що до 20% дітей не володіють

78



навичками власної гігієни, мають низькі показники фізичного розвитк . не 
дотримуються розпорядку дня, витрачають багато часу на перегляд 
телевізійних передач, вага їх тіла значно перевищує норму. Основними 
причинами такого положення є відсутність мотивації на здоровий спосіб 
життя, серед пріоритетних чинників життя, здоров’я на досить 
віддаленому, від чільного, місці, не сформований належний поведінковий 
стереотип.

Тому особливістю валеологічної освіти повинно стати доповнення 
вербальної інформації практичними заняттями, супроводжуватись 
позитивними емоціями, використанням ігрових елементів, формування 
мотивації до фізичного вдосконалення, набуття знань.
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Романа Михайлишин 
(Львів)

ІВАН МИХАЙЛОВИЧ ЮЩИШИН -  ВІДОМИЙ 
ГАЛИЦЬКИЙ ПЕДАГОГ

Іван Михайлович Ющишин народився 18 листопада 1883 року в бідній 
селянській сім’ї в Залужу Малім у Збаражському повіті (тепер Залужжя 
Збаразького району на Тернопільщині). Як згадує В.Бойко, “І.Ющишин був 
сином бідної вдови із Залужжя біля Збаражу” [1, с.344]. Після закінчення 
початкової школи продовжив навчання у Тернопільській учительській 
семінарії.

По закінченні навчання І.Ющишин 27 років працював народним 
вчителем в селах Чернихівці, Гнилички Малі та Лисичинці Збаразького 
повіту, де яскраво проявився його талант як непересічного педагога- 
практика і теоретика, подвижника української національної школи. Як 
стверджують автори біографії, І.Ющишин почав писати на педагогічні теми 
в 1906 році, помістивши свою першу працю “Про фізичне виховання молоді” 
в “Учителі”, редагованим у той час доктором Іваном Копачем (УДІА у 
Львові, ф.328. оп. 1., од.зб.104, арк.. 88-89). Читачам українських часописів 
початку XX ст. І.Ющишин був відомий як автор багатьох публікацій, під 
якими стояв підпис “Іван Ющишин, вчитель із с.Гнилички”.
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Працюючи вчителем, І.Ющишин брав активну участь в діяльності всіх 
українських громадських товариствах, в тому числі і товаристві “Взаємна 
Поміч Українського Вчительства” (ВПУВ). Керував аматорським гуртком, 
який у 1912-1914 рр. під його керівництвом поставив у Збаражі, Новім Селі 
та Підволочиськах вистави “Мартин Боруля”, “Учитель”, “Невільник”, 
провів концерти на честь Т.Г.Шевченка, фестивалі у селах Збаразького 
району. Він був організатором добрих селянських хорів у Залужжі. 
Чернівцях, Гниличках і Лисичинцях (Тернопільська обл.).

Іван Ющишин довгі літа був головою осередку “Рідної школи” й 
Окружного відділу Українського педагогічного товариства в Білозірці 
Збаразького повіту, головою філії “Просвіти” в Новім Селі та невтоним 
освітнім референтом у всіх майже читальнях “Просвіти” і “Рідної школи”.

Початок XX ст.. був характерний тим, що на перше місце в 
українському національно-культурному русі вийшло шкільне питання. 
Українські товариства, прогресивні громадські діячі та передові педагоги 
висунули лозунг національної школи. Найважливішим завданням школи 
визначалось формування національної свідомості у сьоїх вихованців.

Пошукові моделі національної школи присвятили свої праці 
М.Грушевський, І.Франко, О.Іванчук, І.Копач, М.Лозинський, І.Кревецький.
С.Томашівський та багато інших українських діячів. Активно в цій ділянці 
педагогіки працював І.Ющишин. Виходять його праці “ О моральнім 
вихованню молодежи”(1907), “В справі фізичного виховання шкільної 
молодіжі”(1907), “Ідея кооперативи в педагогі'Г( 1909), “Проби етично- 
інтелектуального експеременту у класі”(1909), “Які реформи потрібні в 
народнім шкільництві в Галичині?(1910)”, “Рідна мова в рідній школі”(1910), 
“Спільні загання і обов’язки”(1911) та інші, в якігх він розкриває стан 
тодішнього шкільництва в краї, шукає шляхів його поліпшення.

Публікує також переклади статей зарубіжних авторів, в яких 
розглядаються питання національного виховання, підкреслює їх актуальність 
для всіх держав (Каднер О. Про национальний проблем в школи. Переклад 
І.Ющишина // Учитель. -  1909,-4.14 і 15.- С. 237-240; Свобода А. Вихованнє 
патріотичне і національне. Переклад І. Ю шишина// Учитель.-1909,-4.16 і 
17.-С.273).

Проаналізувавши розвиток шкільництва в Україні, стверджував, що з 

часу розпад)’ київсько-князівської держави в нас не було національної 
школи, хоч змагання до національної освіти ніколи не покидали свідомих 
піонерів відродження. “Ми українці, писав він, своєї національної педагогіки 
і педагогів не мали і не маємо. За виїмком Сковороди, який в правдивім 
розумінні слова педагогія ніколи з ним не зустрічався, ми не можемо згадати 
ні одного поважного імені з людей, що на своїх ремс-нах тягли тяжке ярмо 
нашого інтелектуального відродження”[6, с.З]. При цьому звертає увагу’ на 
те. що вчителі вчать філософію, історію, географію і т.п., але коли йдеться
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про педагогіку, то вони цього предмета не вчили, не вчать і не знають. Туг. 
на його думку, лежить “принципіальне і корінне лихо нашого національнеті 
виховання. Бо у вихованні користуємося чужими звичками і шаблонами 
Тому саме тут треба робити вирішальні кроки, які були б початком роботи в 
національнім вихованні”[6, с.4].

Для поліпшення такого становища Іван Михайлович вважав за 
необхідне створити при Науковому Товаристві Шевченка (НТШ) 
педагогічну секцію, куди б увійшли “Взаєна Поміч Українського 
вчительства”, “Українська громада”, а часописи “Учитель”, “Наша школа", 
“Світло”, “Прапор”, щоб між собою тісно співпрацювали. Завданням секції 
має бути складання підручників (бо в існуючих підручниках перекручується 
національна культура, мова, історія), вона має стати ембріоном майбутньої 
української шкільної ради, готувати управлінські кадри, мати і керувати 
фондами. Для керівництва українськими школами має бути створена 
шкільна рада, а до керівництва треба брати грамотних, сміливих людей, 
фахівців, тих, хто має довголітній досвід управління школою, навчання 
дітей. Роздумуючи над тим, якою має бути школа і які її головні завдання, 
підкреслював, що головним завданням школи є моральне виховання 
підростаючого покоління: ’’Лиш добре підготоване до боротьби за істнованє 
індивідуум зможе розвинути ті прикмети тіла і духа, які...дають змогу 
одиниці прямувати до ідеалу моралі, тобто виключного, абсолютно 
вартісного добра рода чоловічого"[4, с.311]. Він виділяє такі моральні 
чесноти, які на його думку, передусім треба формувати у вихованців: 
дружба, совісність, справедливість, лояльність, солідарність, гармонія.

І.Юшишин підтримував думку тих українських діячів, які називали 
початок XX ст. епохою національного ренесансу, підкреслюючи, що 
національне піднеснння мало суттєво вплинути на мету та зміст діяльності 
школи. За його переконанням, школа мусить “жити і розвиватись під 
промінням національної ідеї: усе в ній має бути овіяне національним духом, 
а короною її діяльності повинні бути свідомі національно члени народа” [5, 
с.229].

Важливу роль, щоб школа виконала свої завдання, відіграє підручник, 
що має об’єктивно і правдиво відображати історію і культуру народу. Тому 
він скрупульозно аналізував шкільні підручники, закликав учителів до їх 
написання, не оминав нагоди відзначити найменший успіх українських 
авторів.

На поч. ХХст., переконавшись в тому, що в державній системі освіти 
створити таку' школу, яка б виховувала молодь в національному дусі не 
вдасться, українські діячі, громадські організації розпочинають активну 
діяльність щодо створення приватного українського шкільництва. Не 
залишився осторонь цієї справи І.Юшишин. Його заходами в 1910р. у с. 
Білозірці була заснована перша на Збаражчині приватна народна школа.
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Важливу роль відіграв І.Ющишин в розвитку теорії національної освіти 
і виховання, в пропаганді ідей рідної школи серед широкої громадськості, 
очоливши за підсуками конкурсу з 15 лютого 1911 року редакцію журналу 
“Учитель”-органу Руського Товариства Педагогічного (РТП), (з 1912р.- 
Українського Педагогічного Товариства). За його редагування часопис став 
важливим науково-педагогічним органом українського учительства.

Під редагуванням І.Ющишиним часопис “Учитель” постійно звертався 
до проблеми розбудови національної системи освіти і виховання, 
наголошуючи, що національна школа повинна виростати з “духу народу”, 
будуватися на його традиціях, власній історії, черпати силу з питомих 
національних потреб.

“Учитель” містив статті про найновіші наукові здобутки вітчизняної і 
зарубіжної педагогіки, про шкільне і домашнє виховання, огляди про 
шкільні, виховні й станово -  учительські справи багатьох країн і народів 
світу, закликав вчительство до активної боротьби за свої права.

На сторінках часопису знайшли відображення проблеми виховання в 
учнів ощадності та уміння орієнтуватись в умовах розвитку кооперативного 
руху (серія статей “Шкільні каси ощадності”), а також допомоги бідним 
дітям і сиротам в здобутті освіти (серія статей “Сиротинські фонди, а бідна 
шкільна молодіж”).

Зазначимо, що цінним для дослідників історії розвитку національної 
освіти і виховання, є розроблений І.Ющишиним “Проект на зміну 
державного шкільного закону від 14 мая 1869р” (Львів, 1913).

Уперше з доповіддю “Проект на зміну державного шкільного закону від 
14 травня 1869 року” І.Ющишин виступив від імені Надзірної Ради 
товариства на загальних зборах товариства “Взаїмна Поміч Українського 
Вчительства”, що відбулися 20 березня 1913 року.

Головні принципи, яких дотримувався автор проекту нового шкільного 
закону такі:

1. Призначення краєвої шкільної управи в рамках національної 
автономії.

2. Повна безплатність шкільного навчання.
3. Забезпечення кожному народові рідномовних учительських 

семінарій.
4. Створення педагогічних університетських факультетів для освіти 

народного вчительства.
5. Найширше забезпечення прав рідної мови.
6. Націоналізація школи.
7. Зміна категорій шкіл із метою ревізії та порівняння навчальних 

планів із тим розрахунком, що тип однокласових шкіл має бути 
ліквідований.

8. Утримання шкіл відбувається за рахунок краю або держави.
9. Означення службового характеру вчительства й учительської платні.
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10. Більша свобода при заснуванні приватних шкіл [9, с.86-87].
Десять розділів проекту містять 127 параграфів. Це цілісна система 

організації освіти українського народу в Галичині, яка відповідала тодішнім 
національно-політичним і культурним потребам українського народу.

Важливим внеском І.Ющишина в розвиток теорії і практики 
національної освіти і виховання є ідея створення Педагогічно-Наукової 
Комісії і багаторічне керівництво її роботою.

Перша світова війна перервала творчу діяльність педагогічних діячів і 
громадських організацій на шляху розробки теоретичних основ і практичної 
розбудови національної системи освіти і виховання. І.Ющишина теж не 
оминула лиха доля. В 1915 році він був заарештований і разом з іншими 
українськими патріотами засланий у Сибір. Після звільнення і повернення в 
Україну (1917р.) брав активну участь у процесах українського 
державотворення: редагував “Вісник Генерального секретаріату' України”, 
виконував обов’язки секретаря органу Вільної учительської спілки -  
журналу “Вільна Українська Школа”, що виходив у Києві в 1917 -  1919рр.

В 1918 році Іван Ющишин працював в Міністерстві освіти завідувачем 
Відділом народного шкільництва. Цінними е статті І.Ющишина цього 
періоду -  “Перші роковини державності Західної області УНР”, “Злука 
Західної і Східной України” та ін., надруковані в газеті “Україна” в 1919- 
1920 рр. [З, с.290-291].

20-30 рр. були дуже складними для українців Галичини. Польська влада 
поставила собі за мету ліквідувати “українське питання” шляхом 
денаціоналізації українців, а головним засобом реалізації цієї мети вибрано 
шкільництво. Відкрите переслідування всього українського народу 
розпочалося після того, як у березні 1923 р. Рада Послів “узаконила” 
введення Галачини до складу7 Польщі. 31 липня 1924 року було прийнято 
новий шкільний закон, впровадження якого в практику вело до ліквідації 
українських шкіл або перетворення їх в польські чи утраквістичні 
(двомовні).

В цей час І.Ющишин не залишався байдужим до національних справ. 
Він ще активніше працює в громадських організаціях “Рідна Школа”, 
"Взаїмна Поміч Українського Вчительства”, займається редакційно- 
видавничою діяльністю. У січні 1923 року за його редакцією побачив світ 
перший номер педагогічно-наукового додатку до журналу “Життя і праця”. 
Однак через фінансові труднощі вийшло тільки п’ять номерів журналу, і 
наприкінці травня 1923 року його випуск припинився.

В 1927 році І.Ющишину вдалося налагодити видання нового 
педагогічного журналу “Шлях навчання і виховання який понад десять 
років існування залишався добрим порадником для українського 
Учительства, справжньою трибуною найкращого вітчизняного і зарубіжного 
педагогічного досвіду. Він бачив у періодичній пресі могутній чинник
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національно-культурного відродження українців, повернення широким 
масам народу віри в можливість здійснення споконвічної мрії -  здобуття 
незалежності і побудови власної держави. Ця його позиція яскраво 
відображена в статті, присвяченій десятиліттю часопису “Світ Дитини”,-

Українські педагоги Галичини в міжвоєнну добу головну увагу 
сконцентрували на розробці теоретичних засад національного виховання, 
пошуку виховного ідеалу, виробленні мети, визначенні методологічних 
засад, шляхів і засобів досягнення виховної мети.

Одним із головних чинників національного виховання педагоги того 
часу вважали школу, в якій би учні “самоуправою і публичною опінією 
громадян і громадянок устроювали би свої справи і приучувалися від 
дитини-молодця, дитини-дівчинки до того, щоби ставити свої сили на услуги 
громади, щоби підпорядковувати своє “я” загальним справам, щоби 
панувати над своїми пристрастями й забаганками тоді, коли інтерес громади 
сего вимагає, вправляти свою волю, як підставовий чинник до осягнення 
чистого й сильного характеру”[2, с.8-9].

Проблемі організації учнівського самоврядування І.Ющишин 
присвятив серію статей, опублікованих у 1927 році. І.Ющишин дає 
методичні поради педагогам щодо психологічної підготовки учнів до участі 
в самоврядуванні, проведення установчих зборів, розподілу доручень, 
аналізує можливі помилки і упущення в організації, детально описує як 
покращити її роботу.

І.Ющишин гостро ставив до вчителів вимогу переродження і 
перевиховання, бо в складних умовах міжвоєнної доби на вчителя, на його 
думку, покладалася надзвичайно важлива і відповідальна місія, яку більше 
ніхто не міг успішно виконати -  виховання українського патріота. Фактично 
тільки вчитель, наголошував він, міг захистити дитину від офіційно 
урядового та освітнього полонізаційного натиску, бути “всемогутнім 
регулятором” між дійсністю та ідеологією. Як він справедливо зазначав, 
“при найгірших системах і програмах та при найважчих політичних умовах 
життя народу високо кваліфікований, ідейний і морально здісціплінований 
учитель і виховник відроджує націю, творить чудо” [7, с. 2].

“ ...Про духовну вартість школи, писав він, рішає не найкращий 
будинок, вибаглива обстановка, педагогічне приладдя (і вони конче 
потрібні!), або найрозумніше зложені теоретичні системи й програми, але 
все таки живий, творчий учитель! Учитель з широким інтелектом, з 
належним соціальним рівнем, розбудженими соціальними інстинктами і 
широко розчиненими очима на найвищі проблеми життя й розвитку народів, 
а в їх колі і своєї нації” [8, с. 13].

Роль вчителя, на дуй'ку І.Ющишина, мусить бути провідною в усіх 
ділянках національного життя громади. Найважливішою і головною ареною
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його праці буде школа, яку йому прийдеться “двигати”на найвищі щаблі 
педагогічних вимог.

Активною була участь І.Юшишина у підготовці святкування ювілею 
товариства “Взаїмна поміч українського вчительства'’, яке в 1930 році 
відзначало своє 25-ліття свого заснування та діяльності. Повідомлення в 
тогочасних часописах розкривають активну діяльність І.Ющишина та 
очолюваної ним комісії щодо підготовки святкування ювілею товариства. 
Він виступає в первинних організаціях очолює конкурсну комісію для 
відбору гімну товариства, готує звертання до вчителів. У доповіді він 
розкрив користь від діяльності товариства, проінформував про участь 
учителів у міжнародних з’їздах, про створення стипендійного фонду для 
закінчення вищих педагогічних студій, про громадську працю в культурно- 
освітніх установах.

Ювілейними заходами передбачалося видання історії товариства. 
Редактором було призначено І.Ющишина.

На формування розуміння громадкістю ролі і місця школи в 
суспільному процесі спрямована публікація І.Ющишина великого матеріалу 
під заголовком “Народне шкільництво Познанщини”(1929).

Великою заслугою Івана Ющишина є відновлення в 20-х роках 
діяльності “Педагогічно-Наукової Комісії-”, яка входила до складу 
Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН), і керівництво її діяльністю.

До конкретних здобутків комісії дослідники відносять створення 
“Центральної педагогічної бібліотеки” у Львові із значною добіркою 
педагогічної літератури українських, польських, німецьких, чеських і 
російських авторів, редагування “Учительського Слова” та місячника 
“Життя і Школа”, продовженням якого став “Шлях виховання і навчання”, 
створення Педагогічного музею, організацію виставок, вчительських 
конференцій тощо. Стараннями комісії була видана в 1922 році книжка 
Т.Андруховича “Ручна праця в вихованні”, праця С.Сірополка “Дальтон- 
плян” (1928 р.) та ін. Велику роботу провела комісія щодо створення 
широкої мережі шкільних бібліотек. Для підвищення професійної 
майстерності вчителів комісія проводила курси.

Активну участь І.М.Ющишин взяв у підготовці і проведенні 
Педагогічного Конгресу. За спільним задумом українських громадських 
організацій Перший Український Педагогічний Конгрес планувалося 
провести ще у 1914 році на честь 100-річчя від народження Т.Г.Шевченка, 
але підготовчу працю перервала воєнна буря.

Ідея проведення конгресу відродилася в післявоєнні рсхи і 7 лютого 
1931 року зібрався ініціативний комітет, в якому І.М.Ющишин представляв 
товариство “Взаїмна поміч українського учительства”.

Керівництво ініціативного комітету ще не раз змінювалося, але 
І-Ющишин постійно входив до його складу. Завдяки титанічній праці,
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проведеній ініціативним комітетом та його керівництвом, громадськими 
організаціями коаю, Конгрес відбувся 2-3 листопада 1935 року у  Львові.

Проаналізувавши хід і головні думки конгресу та першої педагогічної 
виставки, що відбулася у Львові в період від 4 червня до 3 липня 1938 року,
І. Юши шин пропонує приступити до реалізації таких головних думок:

1) в нас бажана координація проектів організацій шкільництва, 
треба б створити Міжорганізаційну Центральну Культурно-Виховну Раду;

2) нам потрібні наукові основи під теоретичну і практичну
педагогічно-виховну працю, тому треба заснувати: а)Український
Педагогічний Інститут з б) Українським Педагогічним Музеєм, 
в)Українською Центральною Педагогічною Бібліотекою, г)Українським 
Педагогічним видавництвом;

3) нам усім треба зібратись з найбільшою енергією як до оборони, 
так і до розбудови українського шкільництва” [10, с.236].

Він детально обґрунтовує проблему створення названих інституцій, 
мету і зміст їх роботи. При цьому наголошує, що педагогічний інститут має 
бути не навчальною, а науковою установою, створенню якої має передувати 
наукова дискусія.

Перед Другою світовою війною І.Ющишин працював у Львівському 
міському відділі освіти, а в час окупації -  у відділі освіти Української 
Центральної Ради.

Суспільно-політичні та соціально-економічні переміни спонукають 
І.Ющишина до пошуку шляхів, вдосконалення виховання підростаючого 
покоління, теоретичного обґрунтування нових підходів до визначення мети, 
завдань, змісту та засобів виховання. Особливе місце в його публікаціях 
передвоєнних років займають статті про патріотичне, суспільне і фізичне 
виховання, про роль освіти у громадянському вихованні.

Наголошує на необхідності педагогічно-виховної праці вчителя поза 
школою. Важливою ділянкою позашкільної праці вчителів І.Ющишин 
вважав боротьбу з неписьменністю, підкреслюючи, що “часто загальної 
освіти й письменності народніх мас стало нині наказом практичної 
суспільної праці”, бо для активної;участі в громадянському житті народ має 
бути відповідно підготовлений і вихований. Проблемі освіти дорослих він 
присвятив публікації: “До праці! (Даймо освіту й знання народові)” (1938), 
“Неписьменність українського народу в цифрах (Про потребу навчання 
неписьменних) (1938)”, “Методика бібліотечної праці” (1939).

Важливе місце в тематиці публікацій продовжує займати діяльність 
товариства ВГІУВ (“По ЗО літах” (1935), “Наше 30-ліття (1905-1935)”, 
Засновуймо педагогічний музей”, “Ще раз про педагогічний музей” (1935), 

“Українська педагогічна вистава у Львові в 1937 році” (1937), “Призабута, 
але важна справа” (1938) та ін.)
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Аналіз періодичної суспільно-політичної та педагогічної преси того 
часу свідчить про високу творчу активність Івана Ющишина.

Після війни Іван Михайлович працював у Львівській науковій 
бібліотеці. У 1947 році репресований, вивезений на спецпоселення в 
Кемеровську область. Повернувся до Львова у 1956 році. Помер 23 жовтня 
] 960 року.

Все своє свідоме життя Іван Ющишин присвятив справі, до якої був 
професійно готовий -  учительській діяльності, поєднуючи її з громадсько- 
просвітницькою  працею, вважаючи останню невід’ємною складовою 
педагогічної проф есії і святим обов’язком учителя. На нашу думку, саме 
тому, шо його праця була високопрофесійною, він досяг тих вагомих 
результатів, які дають підстави поставити його поряд з найвидатнішими 
діячами в ітчизняної педагогіки.
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SUMMARY

Romana Mykhaylyshyn 
Ivan Michaylovicu Yushchishin -  an outstanding teacher of Galitchina 

Ivan Michaylovich Yushchishin (18.11.1883 -  23.10.1960), a celebrated and authoritative teacher 
in Galitchina, a politician and a social worker, the editor of pedagogical publications, the author of 
numerous pedagogical works, a member o f social organizations.

Ярослав Никорак 
(Івано-Франківськ)

ОСОБЛИ ВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ 
МЕТОДІВ У СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ

ДОСЛІДЖЕННЯХ

Методами педагогічних досліджень називають шляхи та способи 
пізнання педагогічної дійсності. За їх допомогою педагогіка здобуває 
шформацію про те чи інше явище, процес, обробляє й аналізує одержані
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лані включає їх у систему відомих знань. Тому темп і рівень розвитку 
педагогічної теорії залежить від того, які методи дослідження вона 
застосовує.

Одна із характерних рис сучасного наукового пізнання -  все більш 
широке застосування математичних методів. Адже математичні методи 
мають широкий простір для свого застосування. їх використання є досить 
плідним. Воно веде до точного кількісного опису явищ, сприяє чіткому 
визначенню понять та їх відношень, дозволяє знаходити нові шляхи 
проникнення в характер об’єктивної дійсності, відкривати закономірні 
зв’язки досліджуваних явищ у різних умовах і в результаті - ефективніше 
керувати пізнавальними процесами.

Ефективне використання математичних методів у педагогіці потребує 
обґрунтування можливостей їх реалізації, з ’ясування значення 
квантифікації педагогічних явищ та створення оптимальних умов для їх 
застосування.

Якісні аспекти реальних явищ та процесів, що вивчаються 
педагогікою, створюють об'єктиви}7 основу можливості вимірювання. 
Якщо педагогічні явища, суттєві їх особливості та відношення повинні 
бути описані математичною мовою, то насамперед, потрібно встановити 
відносини між поняттями, що використовуються математичною теорією, 
виховними явищами та відношеннями, тобто реальним змістом 
педагогіки.

Математичні методи дослідження дають можливість подолати той 
суб’єктивізм, який довгий час існував у педагогічній науці. Використання 
математики в наукових дослідженнях забезпечує проникнення науки в 
об’єктивні закономірності та структури явищ, відкриває можливість для 
точного передбачення ходу і наслідків виучуваних процесів, створює 
передумови для експериментальної перевірки теорії, практичного її 
застосування.

Математичні методи в педагогіці дають можливість для точного 
кількісного формулювання об'єктивних закономірностей, властивих 
різним сторонам процесу виховання і навчання, контролювання 
педагогічних гіпотез практикою, грунтовного аналізу педагогічних явиш, 
які протікають в різних умовах, і на цій основі розробляти ефективні 
методи організації і керування педагогічним процесом.

Адже для практичного проведення розрахунків недостатньо знати 
лише якісний характер закономірностей. Також потрібно вміти оцінити ці 
закономірності за даними спостережень і вимірювань з кількісного боку, 
знайти середнє значення характеристик, що вивчаються, і визначити 
досить надійні межі можливих відхилень характеристик від їх середніх 
значень. Методігку розв'язування цих задач дає нам математична 
статистика.
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У наукових дослідженнях досить часто спостереження або досліди 
повторюються багато разів, при цьому основні комплекси умов 
залишаються незмінними. Однак незважаючи на це, їх результати завжди 
зазнаватимуть випадкового розсіювання. Проте той факт, що результат 
кожного окремого досліду, який зазнає випадкового розсіювання, 
неможливо заздалегідь передбачити, ще не означає, що повторні 
проведення дослідів (спостережень) не виявлять певної закономірності 
Детальне вивчення цієї закономірності показує, що математично ї ї  можна 
описати нормальною кривою розподілу, причому тим краще, чим більше 
дослідів (спостережень) проводиться.

Основна маса результатів при цьому, як правило, групується навколо 
деякого середнього значення а, якому відповідає "реальна величина" 
результату досліду чи спостереження. Відхилення від цього значення 
траплятиметься тим рідше, чим більша абсолютна величина таких 
відхилень. Амплітуда випадкових коливань результатів дослідів 
характеризується середнім квадратичним відхиленням о. Сталі величини а 
і а - параметри кривої розподілу [1, 45].

Якщо мати велику кількість результатів дослідів (спостережень), то 
можна було б порівняно легко знайти "реальне значення" величини цих 
результатів, а також основну зону їх розсіювання при застосуванні даного 
вимірювання (тобто о), побудувавши емпіричну криву розподілу 
результатів дослідів (спостережень).

Зазначимо, що для проведення великої кількості дослідів 
(спостережень) потрібно багато часу і коштів, а тому їх число доводиться 
обмежувати. За цих умов досліднику треба знайти надійні середні 
показники, які були б найкращими оцінками параметрів розподілу (а і а). 
Виконати це завдання можна за допомогою методів математичної 
статистики, яка є одним з розділів прикладної математики.

Початково статистика зародилась як вчення про об'єднане в деяку 
політичну одиницю народонаселення. Проте статистичні методи 
безпосередньо не мають справу із сукупностями людей чи з соціальними 
групами, оскільки майже ніколи не буває даних, які б повністю і всебічно 
характеризувати людину. Внаслідок цього сукупність, яка вивчається, до 
певної міри завжди є абстрактною. Сукупності, що є предметом 
статистичного вивчення, завжди характеризуються мінливістю. Причини 
мінливості будь-якої змінної величини слід вивчати на основі вимірювань 
і аналізу варіації, яка і сама по собі має велике значення.

Вчення про варіації приводить безпосередньо до концепції розподілу 
чисельностей. Ці розподіли можуть бути різні, а кількість класів, на які 
розподшена певна сукупність, може бути скінченною або нескінченною. 
У найпростішому з можливих випадків, коли є тільки два класи 
■наприклад, встигаючі і невстигаючі учні), розподіл визначається тією
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пропорцією в якій зустрічаються члени, що належать до того чи іншого 
класу (відсоток встигаючих і невстигаючих учнів). В інших випадках 
мінливість може бути перервною з невизначеним наперед числом класів 
поділу. Наприклад, якщо розглядати кількості учнів, що вчаться на 
"відмінно" у різних групах вузу, то тут розподіл визначається кількістю 
навчальних груп, в яких є відмінників 0, 1,2, ..., п. Класів поділу в цьому 
випадку повинно бути стільки, щоб були включені всі навчальні групи. 
Варіююча величина тут буде дискретною випадковою величиною. 
Розподіл чисельностей показує частоту набуття випадковою величиною 
кожного з можливих своїх значень. У ряді випадків випадкова величина 
може набувати будь-яких проміжних значень всередині інтервалу ЇЇ 
варіювання. Випадкова величина при цьому є неперервною, відповідний 
розподіл можна виразити у формі математичної функції випадкової 
величини.

У багатьох випадках знаходимо цілком закономірний зв'язок між 
числовими значеннями варіюючих ознак і ймовірністю реалізації цих 
значень у масі спостережень, що проводяться. Саме ця обставина дає 
можливість побудувати загальну теорію, яка розробляє раціональні 
прийоми обробки дослідних даних, що стосуються масових явищ і 
відображають вплив розсіюючих випадкових факторів. Ці прийоми 
істотно пов'язані з припущенням сталості відносної частоти й наявністю 
імовірнісних законів розсіювання і називаються математико- 
статистичними методами. Вони дають змогу' вивчити варіацію випадкових 
величин, знайти середні показники, оцінити їх точність і надійність, 
зробити припущення щодо істотності (невипадковості) відмінностей у 
двох серіях дослідів одного типу, провести порівняння ефективності того 
чи іншого методу (перевірка гіпотез), а також вивчити сумісну варіацію 
двох або більше випадкових величин (корреляція).

Одним із найважливіших завдань будь-якого дослідження, зокрема і 
педагогічного, є встановлення зв’язку між тими числовими показниками, 
зміна яких визначає сутність процесу, що вивчається. Зв'язки в 
навколишньому світі є дуже складними й багатогранними. Щоб пізнати 
будь-яке явище, потрібно вивчити не тільки його зв'язки з навколишніми 
факторами, але і взаємозв'язки всіх його сторін, тобто необхідно 
встановити закономірності змін взаємозв'язаних явищ і показників, що їх 
характеризують.

У математичній статистиці взаємозв'язки явищ вивчаються методом 
корреляціі. Потреба в застосуванні цього методу зумовлена тим, що не 
завжди можна врахувати вплив сторонніх факторів, або через те, що ці 
фактори невідомі, або через те, що їх не можна ізолювати. Названий метод 
корреляціі дає змогу з'ясувати при складних взаємодіях сторонніх впливів, 
яка була б залежність між результатом і фактором, при умові, що сторонні
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фактори не змінюються і своєю зміною не спотворюють основнч 
залежність. Для виявлення закономірностей зв'язку треба мати достатньо 
велику кількість спостережень.

За допомогою корреляції розв'язують такі дві задачі: І) на основі 
спостережень над великим числом фактів визначають, як в середньому 
змінюється результуюча ознака при зміні деякого фактора, припускаючи 
при цьому, що інші фактори не змінюються, хоча насправді має місце їх 
спотворюючий вплив; 2) визначають ступінь впливу спотворюючих 
факторів.

Для математичної обробки даних спостережень або експериментів 
застосовують методи теорії імовірностей і математичної статистики, які 
дають змогу на основі обмеженої кількості спостережень над випадковою 
величиною зробити обґрунтований висновок про закони її розподілу та 
про її числові характеристики.

Експериментатор, маючи обмежений дослідний матеріал, не може 
знайти ні точних значень для математичного сподівання і дисперсії, ні 
здобути істинний закон розподілу випадкової величини, що вивчається. Є 
можливість тільки дати наближену оцінку для математичного сподівання і 
дисперсії та наближений вираз для закону розподілу, якому, на думку 
дослідника, підлягає дана випадкова величина. Отже основним завданням 
математичної обробки результатів спостережень є встановлення способів 
за якими можна дати деяку оцінку для числових параметрів, що 
характеризують випадкову величину, і наближений вираз її закону 
розподілу.

Відзначимо, що поряд з використанням класичної математичної 
статистики потрібні пошуки і розробка нових методів дослідження та 
опису кількісних закономірностей педагогічних явищ і процесів з 
використанням теорії інформації, теорії ігор, теорії дослідження операцій і 
деяких інших нових галузей математики та інформатики.

Підвищення ефективності навчального процесу вимагає дальшого 
піднесення якості науково-педагогічних досліджень, впровадження 
найновіших досягнень науки у практичну діяльність навчальних закладів. 
Відомо, що якість і надійність досліджень, а також достовірність 
одержаних результатів залежать від методів, що використовуються. А 
метод науково-педагогічного дослідження - це шлях вивчення і 
опанування складних психолого-педагогічних процесів формування 
особистості, встановлення об'єктивної закономірності виховання і 
навчання" [5, 31]. Отже, методи дослідження є інструментом пізнання, а 
тому в науці їх вибору надають особливої уваги.

З упевненістю можемо сказати, що у сучасній науці зростає 
евристичне значення математичних методів. Математика стає 
інструментом наукових відкриттів. Вона вже не тільки допоміжний засіб,
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яким була в минулому, але й один з головних інструментів теоретичних
досліджень. . . .

Можна припустити, що в перспективі і в педагогічній науці
проявиться це евристичне значення математизації. Проте мусимо мати на
увазі такий хід розвитку наукового пізнання у педагогіці. Разом з
глибоким проникненням у якість педагогічних явищ і процесів усе більше
буде зростати потреба в обґрунтованій математизації педагогічних знань.
Уже тепер зрозуміло, що елементарні математичні методи, доступні при
звичайній математичній освіті, дозволяють реально підвищити доказову
силу висновків у багатьох сферах теорії виховання та навчання.

Список літератури:
1. Воловик П.М., Теорія імовірностей і математична статистика в педагогіці. -  K., 1969.
2. Грабарь М.И., Краспянская К.А. Применение математической статистки в 

педагогических исследованиях. Непараметрические методы. М., 1997.
3. Репин С.В., Шеин С.А. Математические методы обработки статистической 

информации с помощью ЭВМ. -  Минск, 1990.
4. Фіцула М.М. Педагогіка. Навч. пос. для учнів вищих иед. закладів освіти,- Терноп' 

"Навчальна книга -  Богдан", 1997.
5. Чепелєв В.І., ҐІодласий І.П. Педагогіка і кібернетика. -  K., 1972.
6. Казьмин A.C. О применении математических методов в современной науке //Очеркі. 

истории и теории развития науки. -  М., 1969. -  586с.

І.Пасинкова
(Хмельницький)

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТАХ СІЛА

Університети традиційно є інститутами, головне завдання котрих- 
вдосконалення й передача знань. Університетські дослідження-це не лише 
показник серйозної наукової роботи академічного персоналу, в результаті 
котрої отримані дані активно використовуються для підготовки студентів та 
аспірантів. Вони є важливою формою інтеграції науки з освітнім процесом, 
сприяють перевірці нових концепцій та ідей.

Друга половина XX століття період небаченого розвитку та якісних змін в 
сфері вищої освіти, котру слід розглядати як один з рсновних елементів 
функціонально незалежної системи освіти. Вища освіта-це широко розвинута 
мережа вищих навчальних закладів, до основних завдань та функцій котрих 
належать організація навчального процесу та підготовка кадрів, викладацька 
діяльність, проведення науково-дослідної роботи (незалежно від відмінностей 
між вузами, які проявляються в ступені інтенсивності та в рівні фінансування, 
науково-дослідній проблематиці та якості наукової роботи), а також надання 
послуг суспільству [3, 6].
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Серед тенденцій в сфері вищої освіти, виявлених на основі аналізу, 
проведеного ЮНЕСКО в тісному співрооітництві з національними 
органами, які займаються питаннями вищої освіти, а також з неурядовими 
організаціями, що представляють академічні кола та науковців, котрі 
проводять дослідження в сфері вищої освіти, важливе місце посідає 
диверсифікація структур та форм вищої освіти. Це явище зумовлене 
об'єктивними змінами в соціально-політичному житті суспільства, в 
результаті яких виникли фактори, актуальні для, процесів диверсифікації.

Зовнішніми факторами, особливо актуальними для процесів 
диверсифікації є:

- підвищений соціальний попит на вищу освіту та необхідність 
забезпечити потребу більш різноманітних киї населення;

- різке скорочення асигнувань на державну вищу освіту, яке спонукає 
тим самим навчальні заклади розробляти альтернативні програми та системи 
навчання на основі більш раціональних витрат;

- попит, на ринкові робочої сили, котрий постійно змінюється і вимагає 
від вищих навчальних закладів прийняття заходів по підготовці спеціалістів 
в нових професійних, технологічних та управлінських сферах та в нових 
умовах, спричинених глобалізацією та регіоналізацією економіки.

Внутрішніми факторами, котрі обумовили реорганізацію 
педагогічної та науково-дослідницької діяльності в сфері вищої освіти є:

видатні досягнення в царині науки, котрі сприяли розвитку академічних 
дисциплін та їх подальшій диверсифікації;

-зростаюче розуміння необхідності сприяти розвитку 
міждисциплінаршгх та багато дисциплінарних підходів а також методів 
викладання, підготовки кадрів та проведення наукових досліджень;

-прискорений розвиток інформаційний та комунікаційних 
технологій та їх поширене використання відповідно різноманітних функцій 
та потреб вищої школи [4, 8].

Наслідком вищезгаданих процесів виступає різноманітність в рамках 
національних систем вищої освіти. Головним чином це стосується 
шетитуційних структур, програм, контингенту студентів та джерел 
фінансування. Протягом останніх років спостерігаються відмінності 
дихотомного, але необов'язково двополюсного характеру в рамках багатьох 
систем вищої освіти. Як результат-існування університетських і 
неук і в ерситетських видів вищих навчальних закладів. Незважаючи на те, що 
між самими університетами існують значні відмінності стосовно обсягу та 
якості наукових досліджень, числа дисциплін і навчальних програм, вони 
значно відрізняються від неуніверситетських навчальних закладів, що 
підтверджується законодавчими та нормативними актами.

Університети з двоступінчастою системою навчання є найпрестижнішими 
вищими навчальними закладами. Особливе місце серед них займають
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університети з розвинутою дослідною інфраструктурою (їх біля 170), ІДО 
готують основну масу докторів. Решта ж університетів-це багатопрофільні, з 
великою кількістю програм підготовки бакалаврів та магістрів.

Першим ступенем університету є 4-річний коледж вільних наук, що дає 
загальну вишу освіту та допрофесійну підготовку з присвоєнням ступеня 
бакалавра. Це-непрофесійнє навчання, яке здійснюється за трьома групами 
курсів (дисциплін): обов'язкові (базові), факультативні та за вибором. 
Практично всі студенти, починаючи з третього року, навчаються за 
індивідуальними планами.

До другого ступеня належать так звані дослідницькі та професійні школи, 
що готують спеціалістів вищої кваліфікації з присвоєнням ступеня магістра чи 
доктора.

Окремі вчені класифікують американські університети за їх вкладом в 
розвиток науки, масштабом наукової роботи, рівнем навчання студентів та 
профілем підготовки фахівців на чотири категорії:

-50 найстаріших, як правило приватних, науково-дослідних 
університетів 1 категорії (Гарвардський, Йєльський, Стенфордський і 
провідні державні університети, відомі своїм вагомим вкладом в науку), 
що присвоюють за рік не менше 50 докторських ступенів. Вони отримують 
найбільше фінансування від федерального уряду.

-II категорію складають 100 науково-дослідних університетів-перших 
обсягом федерального фінансування, що також відомі своєю освітньою 
діяльністю.

-Університети III категорії - це ті, в яких захищають на рік не 
менше 40 докторських дисертацій першої категорії не менше як з п'яти 
спеціальностей, або які мають державнеасигнування не нижче 5 міліонів 
доларів на рік.

-До університетів ІУ категорії належать ті. що присвоюють за рік не 
менше 50 докторських ступенів другої категорії.

В окрему групу можна виділити багатогалузеві університети та коледжі, 
які ведуть підготовку фахівців з гуманітарних, природничих наук та 
технічних спеціальностей. Залежно від категорії (І чи II) тут присвоюють 
випускникам ступені бакалавра, магістра, а іноді й доктора філософії [1,118].

Щоб отримати статус університету потрібно:
- мати право присвоєння докторського ступеня;
- вести активну наукову роботу і публікування її наслідків;
- вести підготовку спеціалістів кількох профілів
Неоднорідні університети і в організаційному плані. Одні з них є 

об єднанням різнорівневих навчальних закладів типу: інститут-декілька 
коледжів-професшні школи. Інші є класичними університетами з 
властивими їм підрозділами (факультети, кафедри, ступеневі відділення).
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Сучасна структура американського університету звичайно включає 
такі підрозділи: молодший (2-річний) коледж, 4-річний коледж, професійні 
спеціалізовані школи, науково-дослідні інститути або центри чи інші їх 
модифікації і об'єднання, експериментальні станції і лабораторії 
Наприклад, Північно-Арізонський університет об'єднує кілька коледжів та 
центрів, що забезпечують своїх студентів загальноосвітніми академічними 
програмами, які надають можливість отримати близько 100 бакалаврських, 
40 магістерських та 8 докторських ступенів, а саме: інженерно-
технологічний коледж, коледж менеджменту в еколога, центр майстерності 
в освіті, коледж бізнесового адміністрування, коледж вільних мистецтв, 
медичний коледж, коледж готельного та ресторанного менеджменту, 
коледж театрального мистецтва, коледж соціальних наук. На додаток до 
освітніх проірам пропонується ряд міждисциплінарних можливостей 
завдяки існуванню дослідницьких програм та центрів, як-то: науково- 
математичний центр, дослідницький центр Білбі, бакалаврська програма з 
гуманітарних наук, магістерська програма з гуманітарних наук, програма з 
питань фемінізму та інші [7, 26].

Важливо відмітититаку особливість навчально-виховного процесу як 
зв'язок між викладанням та дослідженням, котрий сформувався і став 
обов'язковим лише за умов створення сучасної моделі американського 
університету. В процесі створення своєї оригінальної моделі американці 
успішно використовували досвід і традиції як німецьких університетів 
(автономія, свобода наукової думки, глибина та ретельність досліджень в 
сфері природознавства, різноманітність впливових філософських 
шкіл), так і британських (підготовка "джентльменів" в високому значенні 
цього слова, пшрока гуманітарна освіта), додавши до них елементів 
здорового практицизму, прагнення зробити освіту корисною, практичною та 
суспільне значимою. Вони вважали, що свою освітню функцію університет 
повинен концентрувати на підготовці своїх випускників до майбутньої 
кар'єри, але робити це таким чином, щоб виховати мислячих особистостей, 
що здатні принести в суспільство високі моральні правила та мають 
загострене сприйняття етичних цінностей. Е.Уайт, перший президент 
Корнельського університету, стверджував, що за допомогою таких людей, 
котрі війдуть в законодавчі органи, муніципальні та державні установи, 
з'являться серед журналістів, можна буде покінчити з корупцією і "чисті 
американські ідеали будуть процвітати до тих пір, поки одного дня вони не 
заволодіють цілим світом" [2,19].

Цей ідеал широкої гуманістичної підготовки до кар'єри був значною 
мірою втрачений внаслідок зростання уваги до професіоналізму та організації 
Університетських відділень за дисциплінарним зразком. Але американський 
феномен практичного університету був створений, американський 
Університет став на диво пристосованим до вимог свого енергійного
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суспільства, шо стрімко змінюється та зростає. Його діяльність передбачала 
орієнтацію на майбутню кар'єру випускника, на проведення наукових 
досліджень, а також на розповсюдження отриманих результатів серед 
індивідуальних та колективних споживачів' знань. Загальна тенденція 
посилення практичної спрямованості досліджень, які проводилися в 
університетах, поставила перед американською університетською наукою 
завдання максимального використання її результатів для вирішення 
актуальних практичних завдань національної економіки. Таким чином, зв"язок 
навчатьно-виховного процесу в університетіз науковими дослідженнями, 
який в ньому проводяться, є провідною рисою, що визначає розвиток 
університетської науки та налає їй необхідної гнучкості, орієнтуючи студентів 
вищої школи на потреби суспільства в цілому та окремих індивідів зокрема. 
Цікаво, що існує сильний взаємозв'язок між обсягом фінансової підтримки з 
боку держави та "віком" університету. Основну частину субсидій отримують 
престижні приватні університети, які мають потужну матеріально-технічну 
базу та отримують власний прибуток за рахунок високої плати за навчання 
та внесків від окремих громадян та фондів. Університети, які не мають 
таких можливостей, отримують лише незначні кошти.

Така дискримінація в асигнуванні приводить до того, що науково- 
технічні кадри, матеріально-технічна база та фінансові кошти 
концентруються в невеликій кількості найбільш престижних університетів, де 
й виконуються основні наукові дослідження.

Незважаючи на це, шетитуційна різноманітність американської 
університетської системи багатьма розглядається як одне з найбільших її 
досягнень. Розташовані в різних куточках країни, співпрацюючи та 
конкуруючи один з одним, ці інститути надали університетському науковому 
комплексу США сили та гнучкості, які не мають аналога. З цієї 
різноманітності походять готовність та здатність до експеримент' 
інновації, до того, щоб іти на ризик та допускати його при створенні нов 
механізмів, що максимально відповідають наступним потребам 
суспільства. Корисність цього американського досвіду починають 
визнавати різні країни, які мають однорідну, жорстко централізовану 
університетську систему.

Викликає інтерес досвід університетської освіти в 80-і роки XX 
століття, в період економічного спаду, котрий негативно вплинув на 
університетські бюджетіі та фінансування університетських досліджень. 
Цікавим він є ще й з того боку, що подібну ситуацію переживає в даний 
період не одна країна посткомуністичного табору, в тому числі й Україна, 
для котрої надзвичайно корисним може бути досвід виходу освітньої 
системи із ситуації, що склалась.

В США вищезгадана ситуація призвела до різкого погіршення 
дослідницької інфраструктури університетів, де стали скорочуватись
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асигнування не лише на дослідницьке устаткування, але й на утримання 
академічного персоналу. Ситуація, що склалась, заставила університети по- 
новому будувати свої взаємовідносини з промисловістю у спробі вийти з 
фінансової кризи, в котрій вона опинилась, через посередництво 
ефективної промислової реалізації видатних наукових досягнень.

Заслуговує на увагу співробітництво університетів з промисловістю, 
яке має давні традиції. Ця обставина впливає на організацію навчально- 
виховного процесу і може бути розглянута як одна з її особливостей. 
Академічний сектор завжди вбачав у промисловості місткий ринок праці 
для своїх випускників та фінансову підтримку своїм індивідуальним 
дослідженням. Можливості, котрі відкрились перед університетськими 
дослідниками завдяки розвитку проектно-цільової організації наукових 
досліджень та розробок на основі комерційних контрактів, реалізації 
ліцензій та патентів на отримані наукові результати, а також завдяки 
встановленню тих чи інших форм партнерства з приватними фірмами та 
підприємствами, визначили новий етап в розвитку університетської науки в 
СІЛА.

Якщо раніше університетські вчені виступали для промисловості 
лише в ролі консультантів, то зараз в своїх лабораторіях вони ведуть 
дослідження безпосередньо за замовленнями корпорацій, займають високі 
адміністративні посади, а іноді є й співвласниками фірм. При цьому 
розроблена ціла система ефективного використання науково- 
дослідницького потенціалу кадрів з чітко продуманою системою 
заохочень, як-то просування по посадовій доріжці чи матеріальне 
винагородження.

Масштаби підтримки університетських досліджень промисловістю 
також різко змінились. Університети й раніше користувались субсидіями 
з боку приватного капіталу. Сьогодні фірми не жертвують гроші на 
потреби системи освіти, а вкладають в вузи свій капітал. Розміри субсидій 
обчислюються іноді десятками мільйонів доларів. Такі капіталовкладення в 
університетські дослідження, на думку зацікавлених фірм, дають їм право 
певного контролю з метою охорони їх комерційних прав.

Федеральний уряд заохочує розширення масштабів підтримки 
університетських досліджень з боку промисловості, оскільки це дозволяє 
зекономити значні кошти, котрі можуть бути використані для інших цілей. 
Уряд може змінювати правила проведення досліджень або вводити нові (для 
забезпечення їх безпеки). Він може також заохочувати участь національних 
фірм в дослідженнях та, у випадку необхідності, запобігати використанню 
іноземних джерел субсидування. Нарешті, дії державних інстанцій можуть 
сприяти обмеженню відкритості досліджень, на яких наголошує корпорація.

Промислові корпорації цінують територіальну близькість університетів,
здавна знаходить використання в створенні в певних географічних
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зонах де розташовані університети, єдиних навчально-виробничих 
"комплексів" "парків”, "центрів".Ці поняття часто вживаються синонімічне.

Створення парків займає важливе місце в науковій та економічній 
політиці західних держав та пов'язується з розвитком цієї форми взаємодії 
освіти, науки та виробництва з розрахунку на комплексне вирішення цілого 
ряду педагогічних, економічних, науково-технічних та соціальних проблем. 
Ця система найшла відображення і в Україні за рахунок створення вищих 
навчальних закладів, орієнтованих на запити регіону.

Промислові корпорації вносять внесок в пошук та навчання обдарованих 
дітей та молоді. Вони, наприклад, субсидують в США безприбуткову 
незалежну організацію по присудженню стипендій за здібності учням та 
студентам. Кошти можуть поступати від сотень приватних фірм, фондів та 
інших зацікавлених організацій, котрі можуть самі встановлювати 
різноманітні стипендії та надавати право обдарованим студентам вступати 
до будь-якого вищого навчального закладу країни. Результатом організації 
роботи з обдарованими людьми в США в 80-х роках було те, що громадяни 
країни отримали більше 150-ти, тобто 60% Нобелевських премій, а число 
вчених США, "нобелевського класу" становило 70% в світовому суспільстві 
вчених [6, 159].

Варто зазначити, що однією з особливостей навчально-виховного процесу 
в сучасному університеті є його індивідуалізація. Робота з обдарованими 
людьми великою мірою пов'язана з індивідуалізацією процесу навчання в 
вищих навчальних закладах, знаходить відображення як в загальній 
організації структури вищої освіти, так і в окремих її формах. Наприклад, 
комп'ютери в США стали інтегрованою частиною навчального процесу. 
Багато технічних факультетів університетів зобов'язують своїх студентів 
до придбання персональних комп'ютерів.

Комп'ютерне навчання доповнюється використанням інших 
інформаційних засобів-відеодискет, відеотекстів, телеконференцій, супутників 
зв'язку та ін., які дозволяють в лічені хвилини забезпечити доступ до будь- 
якої інформації. Наприклад, міні-система "Електронна енциклопедія (США) 
лише на одному дискові вміщує 20 томів Академічної національної 
енциклопедії. Швидкий пошук інформації забезпечується спеціальним 
лазерним пристроєм.

Завдяки такій забезпеченості технічними засобами навчання вдається 
впровадити в життя якісно нові форми індивідуапьного навчання, як-то 
дистанційне навчання. Багато з тих, хто бажає отримати освіту, через 
територіальні обмеження чи перешкоди, пов'язані з родинними справами 
чи роботою, не мають змоги проживати постійно в студентському містечку. 
V ніверситети пропонують таким бажаючим цілий ряд засобів, в основі яких 
лежить використання можливостей, які надає ІпІегпеБ Наприклад, в Північно- 
Арізонському університеті існує ряд академічних програм, які можна пройти
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завдяки навчальним телепрограмам (прямий та зворотній аудіо- та 
відеозв'язок) або Intemety. Пропонується гнучка програма освіти, при 
застосуванні якої перші два роки студент навчається в місцевому коледжі, а 
потім продовжує навчання в NAU (Northeme Arizona University). Філії 
університете, які дають можливість отримати подібний курс навчання 
розташовані в п'ятьох регіонах штату та обслуговують відповідні місцевості: 
центральний регіон, північний регіон, північно-західний, південний та 
південно-західний регіони. Зачислення до університету й у цьому випадку 
відбувається на загальних засадах, а штатні працівники, серед них місцеві 
координатори, радники, професорсько-викладацький склад можуть надати 
допомогу в процесі зачислення та регістрації, у виборі навчального курсу 
а також в подальшій роботі як-то складення навчального плану чи 
завершення паперової роботи.

Крім того, NAU пропонує відвідати літні сесії для тих, кому вдається 
продовжувати своє навчання тільки таким чином. Складається гнучкий графік 
занять з відвідуванням в зручний для студентів час. Важливим є те, що під час 
літніх сесій оплата за навчання є однаковою як для жителів штату, так і для 
тих, хто не проживає в штаті постійно, в той час, як на протязі навчального 
року' оплата за навчання є вищою для тих, хто не проживає в штаті постійно.

Використання новітніх технологій, головним чином Intemety, призводить 
до розширення інтернаціоналізації освіти та надає можливостей розкриття 
потенціалу особистості, а водночас і врахування її запитів та здібностей.

Ступенева структура після середньої освіти США дає можливість для 
просування студентів в залежності від виявлених здібностей та цілей, які 
вони ставлять перед собою, з одного типу навчального закладу' в інший, 
включаючи й університети. Таким чином, університетський курс освіти 
можна пройти кількома шляхами: звичайним, вступивши на перший курс 
університету, починаючи з 3-го курсу -  після закінчення молодшого коледжу, 
з докторського рівня -  пісоя закінчення коледжу зі ступенем магістра. Тому 
для випускника середньої школи питання про те, як отримати університетську 
освіту' в сфері, що його цікавить, вирішується неоднозначне. В США через 
кожні два роки можна перервати навчання та включитись у виробничий 
процес, маючи відповідний диплом, або продовжувати освіту в будь-якому 
місці, котре відповідає проявленим здібностям та матеріальним 
можливостям.

Важливими рисами американської системи вищої освіти є високий 
ступінь децентралізації, диверсифікації та орієнтації на підготовку 
Дослідницьких кадрів. Для університетів немає жорстко встановлених в 
Централізованому порядку навчальних планів, тим більше програм з 
навчальних дисциплін. Навіть для студентів, які закінчують один і той самий 
університет за однією і тією ж спеціальністю, практично дуже малий ступінь 
вірогідності спів падання прослуханих ними курсів. Система складення
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навчальних планів повністю індивідуалізована. Разом з тим є можливість 
спостерігати загальні тенденції навчання та впливати на них, порівнювати 
якість підготовки та забезпечувати взаємодію планів.

В системі американської вищої освіти можна виділити три основних 
етапи -  підготовка за програмою бакалавра, за програмою магістра та доктора 
філософії. Проходження кожної з програм займає певний проміжок часу: 4, 2 і 
2 роки відповідно. Перші дві програми є виключно навчальними, остання -  
дослідницька. Вищий навчальний заклад має право носити назву 
університет/, якщо він забезпечує два чи три вищезазначених рівня 
підготовки. Внутрішній склад університету вар'ює, але загальною рисою є 
наявність навчальних підрозділів, які мають в своєму складі спеціалістів 
найважливіших галузей науки. Для університетів США типовим є існування в 
їх складі коледжу наук та мистецтв чи писемності та наук, які в свою чергу 
складаються з департаментів різноманітних природшгчих (фізика, хімія, 
біологія), гуманітарних (історія, філологія, антропологія), соціальних 
(економічна теорія, соціологія, політичні науки) наук, а також мистецтв 
(режисура, танець, образотворче мистецтво та ін.)

Після завершення середньої школи абітурієнт надсилає, свої документи в 
декілька університетів чи коледжів відповідно до свого бажання т? 
матеріальних можливостей. При зачисленні жорстко не фіксується, на яком 
факультеті він буде навчатися і в галузі яких наук він буде спеціалізуватись. 
Його зараховують на прослуховування навчальної програми для отримання 
диплому бакалавра, а вирішення питання про подальшу спеціалізацію 
відкладається на середину чи кінець другого року навчання.

Для отримання ступеня бакалавра студент повинен прослухати та здати 
курс в обсязі близько 1700 аудиторних годин за самостійно складеною 
програмою, вибираючи на кожен семестр 3-4 курси, котрі він буде відвідувати 
та оплачувати.

Впродовж останнього десятиріччя в багатьох університетах США почали 
надавати увагу' курсам, що стосуються загальної освіти. Вашингтонська 
асоціація гуманітарної освіти рекомендує, щоб студентам перших трьох 
років навчання читались такі курси як "Культура та цивілізація" (західні, 
східні, ісламські цивілізації’, Америкаська спадщина, класики світової 
літератури і т.д.), "Концепції математики", “Основи природознавства". 
"Соціальні науки та сучасний світ", курси іноземних мов. В багатьох 
університетах в обсязі програми загальної освіти пропонується курс 
"Обов'язкове класичне читання", який включає твори класиків світової 
цивілізації. Така гуманітарізація навчально-виховного процесу значною 
мірою сприяє його гуманізації.

Наприклад, Північне-Арізонський університет пропонує такі курси з 
соціології як "Розвиток соціологічної думки", "Соціологія роду", "Расові та 
етнічні меншини", "Виправні системи", "Сучасні проблеми жіноцтва".
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"Соціологія освіти", "Американське суспільство та американські індійці". 
"Соціологія сексуальності", "Медична соціологія", "Населення та оточуюче 
довкілля", "Соціальна психологія", "Макросоціологія", "Соціологія 
суспільства", "Правопорушення, закон та суспільство", "Дослідницькі методи". 
"Соціологія дитинства", -- такий далеко не повний перелік курсів лише однієї з 
академічних програм. [8,112]

Всі курси, що пропонуються студентам, мають кілька рівнів 
складності: вступні (introductory), проміжні (intermediate) та підвищеної 
складності (advanced). Вони можуть мати однакову назву, бути викладом 
одного й того ж предмету, але принципово відрізнятись за складністю 
матеріалу, кількістю студентів, методами, що використовуються. В багатьох 
університетах для отримання диплома бакалавра не менше, ніж половина 
курсів повинні бути вище ввідного рівня.

Разом з тим, близько 1/4 навчального часу студент повинен витратити на 
курси, які пропонуються за спеціалізацією.

Практично всі курси в університетах США мають максимальну 
подовженість в один семестр. Переважають курси, розраховані на половину 
семестру з великим тижневим навантаженням,

В вищих навчальних закладах США для організації навчального 
процесу на основі вільного індивідуального вибору програми при 
одночасному дотриманні єдиних загальних вимог застосовується система 
кредитних годин. "Кредит" це умовна одиниця виміру виконаної 
студентом роботи в ході навчального процесу. Певною кількістю кредитів 
оцінюються будь-які курси та види занять, що обираються для навчання. 
Кількість кредитів, які даються за кожний курс, встановлює методична комісія 
департаменту, котра пропонує той чи інший курс. При цьому беруться до 
уваги кількість аудиторних годин та тестів, необхідний обсяг домашньої 
роботи, наявність письмової роботи за курс, рівень йою складності.

Семестровий курс за всіма формами домашньої самостійної роботи може 
оцінюватись від трьох до п'яти кредитів. Притому за курси перших років 
навчання з більшою кількістю аудиторних годин нерідко дають менше 
кредитів, ніж за старші курси з мінімальною кількістю аудиторних годин. В 
середньому один кредит відповідає приблизно одній годині аудиторних занять 
на протязі семестру (біля 14 тижнів). Студентові зараховуються кредити 
прослуханого курсу лише в тому випадку, якщо за підсумками роботи він 
отримує необхідний мінімуму оцінки. За інших обставин перездача не 
дозволяється, але, якщо студент зацікавлений в прослухуванії і цього 
курсу, він може зробити це в наступному семестрі. Проте при цьому 
прослухуванні необхідно буде повторно заплатити за дозвіл відвідувати ці 
заняття. Така спроба дозволяється не більше трьох раз.

Загальний обсяг програм бакалавра та магістра вимірюється в кредитних 
годинах (в середньому відповідно 116-120 та 70-75). По обсягу виконаних
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спеціальна група викладачів за результатами співбесід та підсумками 
екзамен, що проводились за період переддипломного навчання, а також 
завдяки рекомендаціям. Обов'язковим елементом суміщених програм є 
викладацька діяльність студента протягом як мінімум двох семестрів.

Значний акцент в розвитку переддипломних програм робиться на 
загальну освіту, яка забезпечує готовність спеціаліста до перекваліфікації, 
переходу до іншого виду діяльності.

В американських університетах існує жорстка система проміжного та 
рубіжного контролю знань студентів, яка дає можливість сформувати 
навички до навчання на перших порах навчання, що забезпечує засвоєння 
курсів, які читаються. Контроль знань в американській системі освіти 
відіграє роль елемента процесу навчання.

Загальна оцінка за ввідний курс звичайно виставляється методом 
зростаючого підсумку (підсумовування балів). 15% підсумкової оцінки 
звичайно складають бали за виконання домашніх завдань, кожний з двох 
проміжних тестів дає ще по 20% оцінки, підсумковий екзамен дасть останні 
45% (пропорції відносні і змінюються від курсу до курсу). За правилами, 
відвідування занять, як і проміжних екзаменів, - необов'язкове. Але 
невиконання цих вимог викличе автоматичне зниження максимально 
можливої підсумкової оцінки, на котру студент міг би розраховувати.

Підсумкові екзамени проводяться в письмовій формі. Значна частіша 
екзаменів по ввідних курсах проводяться за тестами з варіантами 
відповідей за принципом багатоваріантності вибору. Число питань до 
40 на проміжних тестах та до 60 на підсумковому екзамені. Час на 
відповіді — до 1,5 год. Та до двох годин відповідно. За порушення правил 
проведення екзамену (ознайомлення з питаннями до об'яви про початок 
єкзамеїгу, допомогу іншим екзаменуючимея, користування будь-якими 
матеріалами, заповнення відповідей після закінчення екзамену) студента 
відправляють з аудиторії без права перездачі екзамену. Результати тестів 
обробляються на комп'ютері, який видає чітку картину знань всіх студентів, 
котрі проходили екзамен, вказуючи число питань, на які були дані 
правильні відповіді, та оцінки, виставлені у відповідності з встановленими 
раніше критеріями.

Метод множинності вибору та питання з відповідаю "так/ні" широко 
застосовуються на екзаменах з ввідних курсів. За курсами більш високої 
складності використовуються питання, які вимагають поширених 
відповідей. Цих питань дається до 10, але час на відповідь обмежений. В 
°УДь-якому випадку, екзамени проводяться в формі письмової відповіді та в 
ході вивчення курсу, а не лише по його завершенні.

Перевага такої системи оцінювання е очевидною порівняно з усним 
екзаменом, так як надійність оцінки збільшується в багато раз. підвищується 
ймовірність того, що вона відповідає реальним знанням студента. Крім того,
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складається система, яка фіксує недоліки студента навіть за всіма 
розділами курсу, шо можливо завдяки потрійній перевірці у формі 
контрольних домашніх завдань, проміжних екзаменів та підсумкового 
екзамену.

Таким чином система оцінювання знань в американських університетах 
не лише сприяє встановленню високого академічного рівня серед студентів 
та випускників, але й допомагає формувати особистий принциповий підхід 
до самого процесу навчання, наслідками якого є реалізація для випускників 
університетів більш широких можливостей (нові варіанти кар'єри, більш 
престижні види діяльності, самореалізація) та підвищення рівня свого 
добробуту.

Існуюче в американському суспільстві визнання університетської 
освіти, яка є надзвичайно відбірковою та конкурентною, забезпечує стійку 
зацікавленість американської молоді в її отриманні.
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SUMMARY
In higher education and especially at the university level, the U.S. has an extremely competitive and 

highly selective system. This advanced university system has become widely imitated 
internationally, and it is also the one most sought after by foreign students. A large number o f different 
programs aimed at improving educational opportunities exist at all levels local, state and federal. The 
competition and pressures at many universities, especially at the higher, graduate levels, are not 
pleasant. However, this system has been higHly successful in producing scholars who are consistently at 
the top or near the top of their fields internationally.

Л ариса Платаш 
(Ч ернівці)

В И К О РИ С ТА Н Н Я  М Е Т О Д И К  РО ЗВ И Т К У  Л О Г ІЧ Н О Г О  
М ИСЛЕННЯ В Т РА Д И Ц ІЙ Н ІЙ  Ш К О Л І ТА  П О Р ІВ Н Я Л Ь Н И Й  А Н А Л ІЗ  

ЗАСВО ЄН Н Я Н А ВЧ А Л ЬН О ГО  М А Т Е РІА Л У  М О Л О Д Ш И М И  
~ Ш К О Л Я РА М И

Процесу ефективного засвоєння знань, як відомо сприяє багато 
факторів. Один із чи не найвагоміших серед них є увага до розвитку
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розумових здібностей, зокрема логічного мислення школярів, їх 
пізнавальних потреб, сформованості загальнопізнавальних вмінь,
ф ормую ться і розвиваються вони при вивченні будь-якого предметного 
змісту (математичного, природничого, граматичного), являючи собою 
необхідну операційну основу процесу засвоєння знань. Щоб досягти певних 
успіхів У цій роботі вчителю необхідно звернути увагу на такі найбільш 
важливі моменти. Вміння швидше засвоюються, якщо педагог працює над їх 
формуванням і розвитком не епізодично, а в певній системі на матеріалі 
різних навчальних предметів [3]. В основі навчально-пізнавальних вмінь 
лежать прийоми розумової діяльності, одні є компонентами інших, більш 
складніших, тому оволодіння ними створює сприятливі умови для 
формування інших. Ми здійснювали цю роботу в чотири етапи.

1 етап -  на уроках природознавства, читання, образотворчого мистецтва 
та ін. предметів протягом певного часу діти вчилися на основі аналізу 
об’єктів виділяти зовнішні ознаки різних явищ і предметів, аналізувати, 
систематизувати та пояснювати послідовність виконаної ними роботи. На II 
етапі учні на основі аналізу та визначення зовнішніх ознак предметів 
виділяли найбільш суттєві, головні, формулювали висновок і мотивували 
свій вибір. На III етапі школярі вчилися встановлювати різного роду зв’язки 
та відношення між предметами та явищами природи і на основі розгляду цих 
зв’язків визначати різні ознаки предметів, а на ІУ етапі — вчилися 
застосовувати вміння різнобічно розглядати предмет у всьому комплексі дій, 
які входять до його структури і на цій основі складали характеристику 
предмета, яка містила: опис його зовнішніх ознак; визначення належності до 
різних груп (понять) на основі спільності ознак; розгляд взаємозв’язків з 
навколишнім середовищем (неживою, живою природою), діяльністю 
людини і визначення на цій основі різних ознак предмета.

Необхідно відмітити, що у формуванні вмінь логічно мислити, які 
входять до складу вміння різнобічно розглядати предмет, немає чіткої межі. 
Вони можуть виступати на уроці то ізольовано, то зливаючись в єдиний 
процес. Тому визначаючи мету і завдання уроку, продумуючи, які уміння чи 
їх дії потрібно відпрацювати з того чи іншого предмета, вчитель має перш за 
все виходити з конкретного змісту матеріалу, який буде засвоюватись, 
враховуючи в той же час підготовленість учнів до його сприйняття. Які дії в 
Цілому відпрацьовуватимуться на уроці, залежить від того, які поняття і в 
якому обсязі повинні бути засвоєні на ньому.

Робота з дітьми 2-А класу ЗОШ № 40 м.Чернівців за програмою 
Розвивального навчання відзначалася спрямованістю на формування основ 
теоретичного мислення, розвиток їхніх здібностей та пізнавального інтересу. 
Ця особливість програми отримала відображення у використанні нових 
ПіДручників, посібників, а робота з учнями потребувала нового підходу до 
процесу навчання.
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На початковому етапі розвитку логіки мислення учні відчували 
труднощі у самоорганізації в умовах заданих правил рухливої розумової 
активності. Подолати їх допомагала гра. Завдяки ігровим діям дитина 
засвоює вільні форми поведінки. Гра організовує емоції і волю дитини, 
тренує її розум, впливає на розвиток уваги, сприйняття, пам’яті, мислення, 
уяви" навчає засобам ефективної комунікації. Вона створює умови для 
кращого пізнання дітьми себе і людей, взаємодії людини з навколишнім 
світом, усвідомлення зв’язків з природою, сім’єю, родичами, визначення 
способу поведінки [2]. Ш.А.Амонашвілі вважав, що на уроці необхідно 
проводити лише педагогічні ігри, які звеличують дітей, всіх разом і кожного 
окремо [1]. Ми використовували творчі ігри, які складаються з невеликих 
завдань, переважно лінгвістичного та математичного характеру, що 
пропонує нам Є.В.Заїка, ! ..А .Еартгшніксвг та Б.М.Нікітік. На п статхсссм у  
етапі учні виконували завдання під керівництвом вчителя, а після набутих 
первинних вмінь -  самостійно.

Цінне значення для розвитку логіки мислення мають загадки, в ході 
відгадування яких збагачується чуттєвий досвід учнів, відпрацьовується 
вміння здійснювати логічні операції.

Протягом всього навчального року ми привчали дітей до української 
літературної мови, поступово приводили їхні знання в систему. Опираючись 
на природну властивість дитячого мислення (здатність думати формами, 
звуками, барвами -  К.Д.Ушинський) ми знаходили цікаві форми опанування 
матеріалом. Так з’явились у нас Хвилинка ерудита, гра “Кажи навпаки”. 
Саме такі завдання сприяють розвитку логічного мислення учнів, адже 
активізація мислительної діяльності відбувається не закликами “Думай! 
Думай!”, а тим, що створюються умови для її розвитку. Вправляння у 
сприйманні предметів і явищ навколишнього світу готує дітей до вищої 
сходинки розумового розвитку -  встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків та залежностей.

Корисні поради для вчителя щодо роботи з учнями в цьому напрямку є у
О.Я.Савченко. Для розумової гікгнастики ми використовували завдання на 
розумове і практичне конструювання, логічне комбінування, прогнозування, 
здогадку, уяву, різнобічний аналіз об’єкта.[27, 123]

Вдома учні працювали самостійно та з батьками за підручником 
математики з програми розвивапьного навчання Е.І.Александрової, а на 
додаткових заняттях працювали за програмою “Розвивальні ігри” та 
програмою “Творчість” (запропонованою Українською національною 
гімназією Ватутинського району м.Києва), логіка проведення яких 
передбачає послідовний розвиток цілісної самостійності сприйняття, 
логічного та творчого мислення, пам'яті, уваги, фантазії, комунікативних 
здібностей учнів. В кожний урок, заняття включалися розвивальні ігри, 
вправи, творчі завдання, які сприяють розвитку тих чи інших якостей дитини
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і водночас поглиблюють знання, одержані на уроках. За допомогою метолів 
бесіди, диспутів, творів-міркування, міні-творів, дійових ігор, ігор-фантазій. 
дидактичних ігор, аткет, пантоміми та ін. ми створювали ситуації, що 
стимулювали в невимушеній обстановці розвиток активної особистості 
школяра.

Діти 2-А та 2-Б класів даної школи були набрані без особливого добору, 
виходячи із загальноприйнятих вимог. З точки зору психологічного розвитку 
учні 2-А класу поступово в наступні періоди навчання стали відзначатися не 
лише вишими показниками з успішності, яка підтверджувалася результатами 
оцінок за чверть, за рік, порівняльними результатами зрізу знань з 
української мови та математики, а й результатами діагностувальних 
досліджень, які проводилися цього року.

Метою психологічних досліджень виступало вивчення особливостей 
різних сторін мислення, творчих здібностей, а також особистісних 
особливостей дітей, їхнього темперамету, тривожності, акцентуації. 
Діагностування розумових здібностей проводили шляхом індивідуальних, 
групових, короткочасних самостійних робіт (психологічних тестів) на уроках 
математики, мови, природознавства, додаткових занять.

Ми провели цілеспрямоване дослідження зміни якостей розвитку' 
логічного мислення при передбачених змінах в навчально-виховному 
процесі (навчанні та учінні). Комплексним педагогічним експериментом 
передбачено такі етапи: а) розробка методики експерименту; б)
констатуючий зріз; в) формуючий експеримент; г) контрольний зріз. Нами 
було визначено вимоги до показників виміру. А саме: повинні бути єдині 
критерії для всіх учнів других класів; використання в єдності кількісних і 
якісних показників; для виявлення вміння логічно мислити ми підібрали 
завдання на порівняння, узагальнення, встановлення причинно-наслідкових 
зв’язків та інші (це критерії осмисленості знань). Показниками 
характеристики сформованого вміння учнів логічно мислити визначені такі 
критерій “дуже сильні”, “сильні”, “слабкі” учні, “незначні» вміння учнів, 
відповідно до яких були визначені критерії надійності сформованої 
готовності, виміряна нами у відсотках:

Середньоарифметичне значення успішності учнів в цих класах (Табл~1):

Виміри
Кількість учнів, що досягли цих результатів

Оцінка Констатуючий етап Формуючий етап Заключний етап
•-------- - 2-А (Е) 2-Б 2-А (Е) 2-Б 2-А (Е) 2-Б
12-941 висока (17%) (47%) (59%) (47%) (94%ї (53%)
9-50-6,5! достатня (47%) (36%) (41%) (47%) (6%) (41%)

2у5°-3,5і середня (36%) (17%) (6%) - (6%)
3.50-1 низька - - - -
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^ П р о д у к ти в н ість  процесу н авчан н я на цих сп ^ Ц Т а б л ^
Кількість учнів, шо досяглн них результатів

Виміри Оцінка
Формуючий 3 

Констатуючий стан етап етап
аключнии

2 - А 2 - В 2 - А 2 - Б 2 -А 2 -  Б

100%-90% Досить
висока

-----
1 уч. (6%) 2уч.(11%) Іуч. (6%)

О«,.. ( 1 1 о/ \

6уч.(35%) 1уч.(6%)~

7\Г*І ( 1 1 о/ V
89% -80% 
79%- 70%

Висока
Віднос.
висока

Іуч. (6%) 
6уч.(35%)

2 уч. (11%) 
8уч. (47%)

5уч.(29%)
8уч.(47%)

2уЧ.( 11 /о)
9уч.(53%)

оуч.(** / / о) 
Зуч.(17%)

^УЧД 11 /о)
9уч.(53%)

69% -60% Середня Зуч.(17%) Іуч. (6%) Іуч. (6%) 2уч.(11%) 2уч.(11%)

59% - 50% Недостатня Іуч. (6%) 2уч. (11%) Іуч. (6%) 2уч.( 11 %) ----- 2уч.(11%)

Менше 50% Низька 6уч.(35%) Зуч. (17%) - Іуч. (6%) ---- Іуч. (6%)

Дипресія іщльності результатів навчання (о)(Табл. 3):
піл пллагпи тти\ ПРКількість учнів, що досягли цих результатів

Шкала
Оцінка Констатуючий етап Формуючий етап Заключний етап
ЩІЛЬНОСТІ

2 - А 2 - Б 2 - А 2 - Б 2 - А 2 - Б

3.00-2.90 Досить вис. - Іуч. (6% ) 2уч. (11% ) Іуч. (6% ) буч. (35% ) Іуч. (6%)
2.89 - 2.80 Висока Зуч.(17%) 7уч. (41% ) 8уч. (47%) 7уч.(4І%) 10уч(59%) 8уч.(47%)|
2.79 - 2.70 Відн.висока 4уч.(26%) Зуч. (17%) 5уч. (29%) 4уч.(26%) Іуч. (6% ) Зуч.(17%)1
2.69 - 2.60 Середня Зуч.( 17%) 1уч.(6%) Іуч. (6%) 2уч.(11%) - 2уч.(І1%1
2.59 - 2.50 Задовільна 2уч.(11%) Зуч. (17%) Іуч. (6%) Зуч.(17%) - 2уч.(1 Гої
Мснше2.50 Слабка 5уч.(29%) 2уч.( 11 %) * - - іуч. (6% '

На початку навчального року ми перевіряли рівень сформованості в 
учнів другого класу вміння логічно мислити. Діагностування розумових 
здібностей проводили шляхом індивідуальних, групових і самостійних 
робіт (психологічних тестів) на уроках математики, мови, 
природознавства, додаткових заняттях. Для первинного знайомства з 
учнями ми використали шість блоків завдань для визначення рівня: 1) 
сформованості узагальненості мислення, логічної обгрунтованості (за 
тестом Т.А.Власової і М.С.Повзнер); 2) логіки мислительної діяльності та 
гнучкості мислення (за тестами Г.Айзенка); 3) уміння здійснювати аналіз, 
синтез, порівняння; 4) розумдвої працездатності дітей; 5) гнучкості 
мислення молодших школярів; 6) мотивації навчальної діяльності в ході 
індивідуальної бесіди .з другокласниками. Результати даних 
діагностування у 2-х класах висвітлені в таблиці 4.

Клас Етапи Бали і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ко
нс

та
ту

ю
чи

й 
ет

ап <
п - - - - 5 1 1 3 4 2 1 -

% • ■ * - 29,4 5,88 5,88 17,64 23,5 11,76 5,88 -

1 [£ 
.

сч

п 2 І 2 1 3 5 2 1

% | - 

! '

11,76 5,88 11,76 5,88 17,64 29,4 11,7 5,88
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В кінці першого півріччя для діагностування учнів 2-х класів 
використовувались завдання на визначення: 1) обсягу оперативної пам’яті 
на слова (1 Ослів) і цифри (10 цифр); 2) рівня розвитку логічної 
обґрунтованості мислення і мовлення; 3) розвитку вербальних асоціацій; 
4) визначення “закономірностей” у малюнках; 5) обчислювальні навички. 
Дані кількісного аналізу тестування учнів подані в таблиці 5.

В цілому учні 2-А класу показали досить добрі результати, їхній 
середній бал вже вищий, ніж у 2-Б класі. В обох класах учні показали 
непоганий обсяг оперативної пам’яті, добре розвинене логічне мислення і 
мовлення, але пов’язане з розвитком словникових (вербальних) асоціацій 
розв’язання певної логічної задачі викликало ускладнення. Це завдання 
було незнайомим для учнів, потребувало навичок нестандартного 
мислення, і тому не всі учні впоралися з ним. Завдання з перевірки рівня 
сформованості обчислювальних навичок мали нестандартну форму, однак 
були близькі до програмового матеріалу, і більшість учнів з цим 
завданням упоралась добре.

В кінці 2001-2002 навчального року в діагностувальний матеріал 
увійшли тести, які містили завдання на визначення: 1) концентрації 
довільної уваги; 2) вміння добирати синоніми; 3) рівня логічного 
мислення і мовлення згідно з програмою 2 класу; 4) рівня сформованості 
обчислювальних навичок згідно з вимогами до учнів 2-х класів; 5) 
словникового запасу учнів методом перетворення слів в три ходи. 
Використовувалась методика відстеження успішності і психологічного 
розвитку учнів загальноосвітньої школи.

Як видно з таблиць № 2, 3 найкращі результати тестів показали учні 
2- А класу : 6 %  учнів з гарними і 94 % з високими показниками розвитку 
логічного мислення. Запровадження елементів розвивального навчання в 
шкільну практику виявилося тим чинником, який сприяв створенню 
Рпноманітних можливостей для розвитку мислення учнів 2-А класу.



Порівняно низькі результати, отримані під час діагностування учнів 
2-Б класу, за попередніми спостереженнями були пов’язані з нижчим 
темпом виконання тестових завдань, коли в засвоєнні програмового 
матеріалу акцент покладався не на логічне мислення, а на механічне 
запам’ятовування. Результати діагностики свідчать, що переважна 
більшість учнів 2-Б класу має незначний обсяг пам’яті і довільної уваги, 
слабку здатність швидкої адаптації до незнайомого завдання, незначну 
спроможність розв’язання нестандартних логічних завдань, уміння 
визначати закономірності, робити самостійні висновки. Таким чином, 
високі результати, отримані учнями 2-А класу підтверджують реалізацію 
мети і програми методик, за якими діти навчалися протягом навчального 
року.

За допомогою гістограм покажемо відносну продуктивність до і після 
дослідження та рівень сформованих вмінь логічно мислити в 
експериментальному та контрольному класах:

□  2-Б

□  2-А

Як бачимо, відносна продуктивність 2-А класу на всіх етапах 
дослідницької роботи зросла в порівнянні з результатами учнів 2-Б класу.

Наша дослідницька робота носила раціоналізаторський, 
трансформуючий і винахідницький характер за способом діяльності 
вчителя, частково-пошуковий і творчий -  за рівнем розумового розвитку 
дітей, співпраця, демократичний -  за стилем спілкування чи керівництва з 
відповідними критеріями: новизна, актуальність, теоретична та практична
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значущість.
Отже, вплив індивідуальних особливостей навчальної діяльності 

залежить від загального рівня розвитку учнів. Труднощі в оволодінні 
новими знаннями характерні насамперед для учнів посередньої чи слабкої 
успішності. Сильні учні легко долають подібні труднощі, незважаючи на 
своєрідність індивідуального способу мислення. Такі учні (з 
переважанням словесно-логічних компонентів мислення) сприймають 
завдання на рівні всього тексту, а не окремих його фрагментів і мають 
можливість позбутися логічних суперечностей у розумінні завдання, і 
правильно спланувати хід його розв’язання. Ці учні здатні до 
узагальненого сприймання матеріалу, швидкого й правильного віднесення 
останнього до того чи іншого класу матеріалу. Важливою особливістю 
таких учнів є також гнучкість у розумінні завдань -  швидке переключення 
в разі потреби з одного способу розв’язання на інший. Розв’язуючи 
завдання вони діють цілеспрямовано, аналізують ситуацію, виділяють 
окремі елементи даних, встановлюючи між ними внутрішній зв’язок, 
завжди розумово планують свої дії.

Використавши метод експертних оцінок, ми зробили обгрунтовані 
висновки про психолого-педагогічний процес формування та розвитку 
логічного мислення учнів молодших класів у процесі розвивального 
навчання. Для цього ми провели опитування вчителів початкової школи 
для визначення апріорної інформації спеціалістів, учні виконували 
письмові та усні завдання; вели спостереження за школярами в ході їх 
практичної роботи, а педагоги відповіли на запитання шкапової анкети, 
опираючись на свої знання та досвід роботи з даної проблеми.

В процесі використання МЕО узгодженість думок окремих 
спеціалістів розходились з думками більшості. В нас виникла необхідність 
виявлення кількісної оцінки узгодження думок. Коефіцієнт достатньо 
переконливої вибірки відносно всієї генеральної сукупності - 94 %, при 
дотриманні всіх тих умов, які були в експерименті, у 83 випадках із 100 
при масовому педагогічному досвіді ми отримали б такі ж результати, як в 
нашому експерименті.

Формувати логічні поняття і вміння, розвивати мислительну 
Діяльність можна лише в процесі активної розумової діяльності школярів. 
Ефективне озброєння учнів вміннями й навичками учіння перетворює 
навчання в радість, посильну для учнів роботу, такі уроки вносять новизну 
У звичайний хід шкільного життя, сприяють вихованню інтересу до 
предмета і навчання взагалі.

Практично, на будь-якому уроці можна знайти декілька хвилин, щоб 
поуправляти розум дітей у гнучкості і швидкості мислительних процесів, 

нстематична і цілеспрямована робота вчителя в цьому напрямку дасть
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хороші результати у показниках рівня оволодіння цими вміннями учнями
початкових класів.

Логічне мислення створює великі можливості для пізнання оточуючої 
дійсності, розширює межі пізнання; застосування логічних методів в 

навчальному процесі сприяє досягненню учнями високого ступеня 
узагальнення, розвитку навиків спостереження, вміння правильно 
визначати поняття, вміння доводити, складати плани, критично 
відноситися до тверджень, розвиткові їх мови, а вимірювання, 
експериментування й обробки отриманої інформації -  приклад щоденної 
роботи вчителя і учнів, ефективність роботи яких залежить від 
індивідуальних особливостей учнів, вироблення певних якостей психіки, 
що у свою чергу зумовлює темп і рівень їх розумової діяльності.
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SUMMARY
Larisa Platash

Use of techniques of development of logic thinking at traditional school and comparathe 
analysis of development of an educational material by the schoolboys

In clause the technique of development o f logic thinking is opened during educational activity o f the 
schoolboys 2 classes of high school № 40 cities Chemivtsi and comparative analysis o f development of an 
educational material, using techniques of diagnosing of the known psychologists.

Олена С ахн ік  
(Хмельницький)

П С И Х О Л О ГО -А К М Е О Л О ГІЧ Н І РЕ ЗЕ РВ И  О С О Б И С Т О С Т І,
ЇХ РОЛЬ У ВИЗНАЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Комплексне вивчення процесу професійного становлення співробітника 
органів внутрішніх справ дозволяє з упевненістю засвідчити, що однією з 
провідних умов цього процесу виступає ясне усвідомлення майбутнім 
фахівцем своїх особистісних завдань в системі професійної освіти в стінах 
навчального закладу, тих вимог, які висуваються вибраною професією до 
його особистісних якостей, необхідних знань, умінь, навичок, здібностей та 
психолого-акмеологічних резервів.

Короткий аналіз досвіду провідних держав у галузі вищої цивільної і 
військової освіти показав, що пріоритетною прогресивною позицією в 
процесі формування справжнього правоохоронця-професіонала є підхід, 
методологічною основою якого виступає забезпечення необхідної якості
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підготовки співробітника ОВС з вищою освітою з опорою саме на виявлені в 
нього психолого-акмеологічні резерви.

Акмеологія -  комплексна наука, що виникла на межі природничих, 
суспільних і гуманітарних дисциплін і вивчає феномени, закономірності та 
механізми досягнення особистісної та фахової зрілості. Відповідно до 
основного принципу комплексності досліджень, будь-яке акмеологічне 
дослідження завжди тісно пов’язане з науками, які межують з акмеологією. 
Хому в акмеологічних дослідженнях різноманітних напрямків нерідко 
використовується методичний інструментарій і понятійний апарат, що має 
певну подібність з іншими науками. У той же час в акмеології тепер 
інтенсивно розробляються свої теоретико-методологічні основи, тому 
акмеологічний понятійний апарат має свій специфічний зміст.

Звернемось до понять і категорій, які складають основний 
інструментарій акмеологічного дослідження та допоможуть визначити суть 
поняття „акмеологічні резерви особистості”, що є базовим при розгляді 
процесу професійного становлення фахівця будь-якої галузі суспільно 
значущої діяльності, зокрема -  співробітника органів внутрішніх справ.

Відразу зазначимо, що в акмеології підлягає розгляду клас завдань і 
проблем, що знаходяться на межі акмеології та психології, там, де зв’язок 
між їхніми проблемами найбільше виражений. Цей клас проблем і завдань 
грунтується на наукових категоріях, принципах і поняттях, якими оперує 
акмеологія і психологія; у той же час через специфіку цього напрямку 
можливе і власне акмеологічне тлумачення. Акмеологічне дослідження має 
міждисциплінарну спрямованість. Розгляд людини, яка здійснює трудову 
діяльність, головним чином як суб’єкта праці зумовлює зв’язок даного 
акмеологічного напрямку з такими науками, як психологія праці, соціальна і 
загальна психологія. Тому дану проблематику можна назвати психолого- 
акмеологічною. Хотілося б загострити увагу і на позначенні в акмеології 
суб’єкта праці. Його ми будемо називати спеціалістом, а не просто людиною, 
як це прийнято в психології. Коли мова заходить про фахову діяльність, 
ефективність якої залежить від рівня кваліфікації, спеціальних знань, умінь і 
навичок, раціональнашіе вживати саме такий термін. Отже, запропонований 
понятійний і категоріальний апарат психолого-акмеологічного дослідження 
особистості не володіє всезагальністю, яка б дозволила застосовувати його 
Для будь-якого акмеологічного дослідження. У той же час із його допомогою 
можна розв’язувати значний пласт акмеологічних проблем і завдань, що 
знаходяться на межі з психологією.

Пріоритетними у визначенні рівня професійної підготовки спеціаліста в 
Акмеології вважаються питання продуктивності його діяльності, а також 
>мови та чинники, що сприяють або перешкоджають досягненню високого 
ріВня професіоналізму. Відзначимо, що це традиційне для акмеології 
Розуміння змісту та проблематики досліджень (Н.В. Кузьміна, A.A. Деркач,
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А А Рсан та ін.). Тому, визначальним, базовим поняттям для акмеологічних і 
психолого-акмеологічних досліджень, що вивчають трудову діяльність 
спеціалістів і психологічні аспекти їхньої ефективності, є професіоналізм 
Враховуючи рівень професіоналізму, можна прогнозувати якість і 
результати роботи, яку спеціаліст має виконувати. Зауважимо, відмітити, щ0 
у психологічних дослідженнях проблема професіоналізму практично не 
розроблялася. Поняття «професіоналізм» відсутнє у психологічних 
словниках. Це, з одного боку, характеризує дану категорію, яка мас 
найважливіше значення для характеристики процесів професійного 
становлення особистості, як суто акмеологічну, а з іншого -  потребує ЇЇ 
чіткого визначення. Аналіз акмеологічних досліджень показує, що найбільш 
повне і точне визначення професіоналізму дано в дослідженнях Н.В. 
Кузьміної, яка охарактеризувала професіоналізм так: “Професіоналізм 
діяльності -  це якісна характеристика суб’єкта діяльності -  представника 
даної професії, що визначається мірою володіння ним сучасним змістом і 
сучасними засобами вирішення фахових завдань, продуктивними засобами її 
здійснення. Міра цього оволодіння в різних людей різноманітна, тому можна 
говорити про високий, середній і низький рівень професіоналізму діяльності 
представника тієї чи іншої професії'” [1]. Дане визначення дозволяє зробити 
висновок відносно того, що фахівець у своїй галузі від початкових стадій 
розвитку професійних вмінь і навичок має можливість при наявності 
необхідних умов просуватися далі по дорозі професійного вдосконалення, 
але це просування в різних людей проходить неоднаково, чому є ряд причин, 
а саме: наявність відмінностей у вроджених задатках, в умовах виховання та 
навчання, в о б”єктивних факторах дійсності, які не сприяють професійному 
зростанню, у характеристиках мотиваційної сфери особистості та її 
спрямованості тощо.

Висока продуктивність є, насамперед, характеристикою 
професіоналізму. Акмеологічним змістом поняття продуктивності діяльності 
займалась у дослідженнях - професіоналізму викладачів і майстрів 
виробничого навчання у контексті проблеми педагогічної творчості Н.В. 
Кузьміна. Зокрема, нею виділено такі значимі характеристики 
продуктивності професійної діяльності, як творчість, самоосвіта, 
самоорганізація та самоконтроль. Завдяки наявності чи відсутності 
перерахованих компонентів у діяльності особистості визначаються категорії 
малопродуктивності та непродуктивності роботи фахівця, що цілком може 
бути перенесеним у галузь функціонування правоохоронної структури. 
Тільки при наявності у спеціаліста-правоохоронця потреби у творчому 
пошуку шляхів вирішення службових завдань, тяги до поповнення 
теоретичного багажу знань, уміння правильно організувати свою роботу та 
роботу підлеглих, а також вести контроль за процесом виконання
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накреслених завдань можна говорити про успішність його професійног 
становлення, ефективне використання акмеологічних резервів особистості

Для акмеології в числі найважливіших суб’єктно-особистісних 
характеристик діяльності виступають разом із поняттям «професіоналізм» і 
такі поняття, як «майстерність» і «компетентність» (A.A. Бодальов.
В.Г. Зазикін, А.К. Маркова та ін. [4, 5, 6 та ін.]). Компетентність виступає як 
якість особистості, що стала справжнім суб’єктом діяльності та професії. До 
компетентності може бути віднесене уміння особистості вільно 
орієнтуватися в складних умовах професії, оперувати суб’єктивними й 
об’єктивними її складовими, вводити нові способи діяльності, технології.

У психології праці синонімом поняття «продуктивність» є 
«ефективність». Щоб проілюструвати дане твердження, розглянемо більш 
докладно психологічні ознаки будь-якої фахової діяльності. Відомий 
російський психолог К.К. Платонов відзначав, що фахова діяльність, як один 
із видів загальнолюдської діяльності, повинна характеризуватися ознаками, 
що припускають квантифікацію. До їхнього числа можна віднести:

1. Продуктивність (ефективність).
2. Інтенсивність, швидкість і напруженість (витрати фізичної і 

психологічної робочої сили).
3. Точність і надійність.
4. Організованість (мінімізація витрат непродуктивної праці).
5. Кваліфікованість.
6. Опосредкованість (залежність від можливих чинників) [2].
Перераховані ознаки мають також акмеологічне значення.
В інженерній психології, психології праці та теорії діяльності на 

сьогодні сформульовані визначення, які фіксують якість виконання 
діяльності людиною, що відповідають соціальним нормативним критеріям: 
надійність, ефективність, енергомісткьють тощо. В останній праці
В.Д. Шадрікова проаналізовані способи особистісного гарантування і 
забезпечення цих параметрів, що визначило найважливіший крок у розробці 
проблеми розвитку професійно важливих якостей, виходячи з психічних 
резервів особистості як проміжного утворення між «натуральними» 
здібностями особистості та її якісними, «прив’язаними», пристосованими до 
здійснення професії здібностями [3]. Отже, далеко не всіх спеціалістів, які 
працюють в одному колективі і схожих умовах, можна назвати однаково 
надійними, здатними на рівних ефективно виконувати професійні обов’язки. 
Даний факт пояснюється наявністю різних фізичних і психологічних 
резервів особистостей, які можуть заважати долати труднощі, психоемоційні 
навантаження, що виникають під час професійної діяльності.

Величезну роль у розробці зазначеної проблеми в акмеологіі, яка 
полягає у виникненні для людини неочікуваних для неї професійних 
тРУДНощів, які вона не здатна цілком подолати, відіграла оригінальна
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класифікація видів діяльності, запропонована Е. А. Клімовим. Вона змінила 
архаїчну класифікацію видів діяльності (гра, навчання, праця, спілкування), 
що такий довгий час залишалася в психології незмінною [7]. Класифікація 
Є. А. Клімова увібрала в себе узагальнення уявлень про типи професійної 
діяльності, які досить емпірично були зафіксовані в нормативних вимогах -  
професіограмах. Він виділив п’ять типів професій, кожна з яких задас 
взаємну імпліцируваність суб’єкта, здібностей особистості та вимог 
професії: тип професії «людина-природа», «людина-людина», «людина- 
знакова система», «людина-художній образ», «людина-техніка». Кожного 
виду професії він дав деталізований опис необхідних, бажаних і 
пріоритетних якостей, які є істотними нарівні із загальними якостями, що 
характеризують професіоналізм і компетентність. Методологічно суттєво, 
що тут характеристика важливих професійних якостей (ВПЯ -  за 
термінологією В.Д. Шадрікова) дається, залежно не від здібностей, а від 
профілю і психологічного способу здійснення людиною даного виду 
діяльності, але при цьому ставиться та вирішується завдання оптимізації 
співвідношення людини та професії, їх більш значного узгодження. Тобто 
перед тим, як вибрати професію, людина має визначити для себе, чи 
підходить їй даний профіль діяльності, чи здатна вона в майбутньому знайти 
правильний для себе без зайвих фізичних і психічних затрат психологічний 
спосіб здійснення тої роботи, яку від неї вимагатимуть. Саме відсутність 
співвідношення себе з майбутньою професією служить основою подальших 
розчарувань молодих спеціалістів, які випускаються з навчальних закладів 
освіти МВС України та приступають до професійної діяльності в діючих 
підрозділах органів внутрішніх справ. Маючи сформовані адекватні 
професійні мотиви, бажання служити, вони стикаються з рядом проблем, 
основою яких є „неузгодженість” своїх можливостей з вимогами до 
спеціалістів правоохоронної структури, умовами трудової діяльності.

Ключовим для розуміння проходження процесу професійного 
становлення людини є поняття „піку” кар”єри, що пов’язано з життєвим 
шляхом особистості, з її життєвими вершинами. Нарівні з поняттям «піку» 
кар’єри, яке було новим для вітчизняної традиційної психології та істотно 
для психології професій, Б. Г. Ананьев висуває поняття «піку», або вершини 
життя. Подальший розвиток цього поняття здійснений A.A. Бодальовим та 
ін. У віковій і соціальній періодизації життєвого циклу людини воно 
збігаається з періодом і уявленням про зрілість людини як про максимальний 
рівень розвитку її індивідуальності, її максимальної реапізованості в житті. 
C.JT. Рубінштейн, який ніколи не належав до представників акмеології, але 
розробив в своїй книзі «Людина та світ» проблеми філософії життя 
неодноразово звертався до поняття «вершина» життя. Уперше, будучи 
зовсім молодим, він пише некролог на смерть Ланге, в якому розрізнює різні 
типи людей: тих, хто лише зрідка підіймався на вершини життя і в цих
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досягненнях вичерпав усі сили та потенціал своєї особистості, і тих, хто, 
досягаючи цих вершин, зберігав у собі величезні ще не реалізовані 
можливості, особистість яких не виміряти довершеною ними роботою. Тут 
ставиться методологічно дуже важлива проблема не кінцівки вершини, яку 
тонко та діалектично обговорює A.A. Бодальов, а співвідношення вершини 
яК досягнутого людиною максимуму і його ше не повністю реалізованих при 
цьому можливостей, його творчого, невичерпного потенціалу (або 
психолого-акмеологічних резервів особистості). Повторно С.Л. Рубінштейн 
звертається до осмислення цієї проблеми в своїх щоденниках, написаних 
перед смертю. Він пише: «У моєму житті було немало труднощів і спадів, 
але загалом вона вся йшла по висхідній. Люди, які досягають своїх вершин у 
більш ранні роки, можуть потім протягом усього свого подальшого життя 
користуватися плодами досягнутого: в цьому їх велика перевага. Ті, життя 
яких йде по висхідній, так що вершина їх досягнень протягом більшої 
частини їх життя ще десь попереду, перед ними, позбавлені цієї переваги. їх 
життя менш виграшне, але в цьому є зате щось піднесене, є незрівнянне 
почуття постійного сходження» [8]. Тут містяться й інші методологічно 
пінні аспекти: думка, що вдосконалення і самовираження людини є 
процесом постійного сходження, а не точкою, не результатом; а також 
думка, що оптимальне вираження людини в житті, досягнення нею вершини 
відповідає своєрідному акмеологічному закону зворотного зв’язку і дає 
такій людині незаперечну перевагу'. Професійне становлення людини в 
акмеології -  це процес постійного руху, який немає свого кінця. Тим самим 
ще раз підкреслюється вірний зміст народної мудрості : „Вік живи -  вік 
учись”. Людина все своє життя набуває нових знань, досвіду, що має 
сприяти її професійному зростанню. Хоче вона чи ні, такі фрази, як „Я все 
вмію, я все знаю” - не мають під собою ніякої розумної основи. 
Акмеологічне положення про постійний процес сходження людини до нових 
вершин визначає найважливішу роль самооцінки спеціалістом своїх вмінь і 
досягнень, критичного ставлення до результатів свого труда. Тільки людина, 
яка вміє критично поставитися до себе і своєї професійної діяльності, здатна 
прогресивно просуватися на шляху самовдосконалення та називатися 
професіоналом.

Постійний розвиток людини в процесі професійного становлення 
піднімає ще одну важливу проблему -  правильний вибір нею життєвої 
позиції. К. А. Абульханова-Славська скористалася образним порівнянням, 
3пдно з яким одні люди йдуть по життю пішки, інші рухаються на поїзді, а 
треті -  літаком [9]. Досягнутий рівень відкриває людині новий спектр 
°6 активних можливостей, помножуючи його сили і розкриваючи раніше не 
Пізнані резерви. Принцип життєдіяльності та теорія життєвого шляху 
Дозволили К. А. Абульхановій-Славській розробити поняття стратегії життя, 
п°в язане з уявленням про її суб’єкт як такий, що спрямовує, регулює та
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організовує хід свого життя. У ньому втілився принцип індивідуалізації та 
типологізації: стратегія життя -  це вибір особистістю способу життя, щ0 
відповідає її типу. Поняття „спосіб життя” і* „професійне життя” тісно 
пов”язані і взаємозалежні. Стратегія передбачає й вирішення протиріч між 
активністю, домаганнями, «Я-концепцією» особистості, умовами і 
обставинами життя. Стратегія -  це не тільки сходження, але й тимчасовий 
відступ, яхий є розумним при даних обставинах, що в подальшому будуть 
сприяти ще більшому росту особистості. Стратегічність життя -  це його 
відповідність (і міра відповідності) не тільки декларованим, але й 
реалізованим у житті цінностям. Принцип відступу вчить нас життєвій 
мудрості, що дозволяє раціональьно розподіляти акмеологічні резерви 
особистості, використовувати їх у відповідності з обставинами, які 
складаються. Об”єктивні, неочікувані труднощі можуть зустрітися на шляху 
будь-якої людини, сприймання тимчасових труднощів як краху кар”єри і 
всього житгя неминуче приведе до часткової (повної) деградації особистості, 
до втрати суспільством повноцінного члена, здатного плідно працювати. В 
найбільш складних випадках акмеологія вчить людину бачити перспектив), 
тому що сам життєвий шлях є не тільки рухом угору.

Філософи схильні ототожнювати поняття «культура» з поняттям 
«досвід». Характер відношення людини до навколишнього життя, в тому 
числі і до своїх проблем, -  це критерій оцінки її культури, і оцінка її 
життєвого досвіду. Безсумнівно, життєвий досвід є складовою життєвої 
зрілості, життєвої мудрості. Але, з погляду акмеології, суттєвим є не тільки 
поняття «досвід», що йде з минулого та не пов’язане з теперішнім часом, але 
й поняття «позиція» в житті, яке визначає особливість «місця», зайнятого 
особистістю, розставляння життєвих сил, -  за твердженням
С.Л. Рубінштейна [10]. «Місце» або «позиція» особистості -  це система її 
вже реалізованих (і безповоротно нереалізованих) і майбутніх можливостей, 
тих переваг, які дає їй ця позиція: і об’єктивно, і суб’єктивно. Сама ж 
позиція може бути вигідно використаною завдяки правильно обраному 
індивідуалізованому способу діяльності. Е. А. Кпімовим було детально 
розроблено таке поняття, як «стиль» діяльності особистості, що увійшло в 
психологію. Отже, успішність діяльності особистості визначається як її 
культурним рівнем, життєвим (професійним) досвідом, так і вибраною 
життєвою позицією, стилем діяльності, що, за дослідженнями А.К. Маркової, 
дозволяє формувати професійну свідомість і правильне професійне 
мислення (тип мислення), а не тільки уміння та навички.

Для акмеології, як цільової дисципліни, є надто суттєвим поняття 
життєвої або тимчасової, перспективи. Висунене і визначене Наттіном, 
Кастенбаумом і багатьма іншими психологами, воно було емпірично 
досліджене в школі К.А. Абульханової-Славської та конкретизоване в трьох 
різних перспективах: когнітивній (зводиться до теоретичних розумових
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планів на майбутнє), особистісиій (полягає в мотивації майбутнього, в 
життєвих і особистісних ще не реалізованих психолого-акмеологічних 
резервах); власне життєвій (зводиться до соціальних можливостей і 
перспектив особистості, що зробила кар’єру не тільки в професії, але і в 
самому житті). Майбутнє у відомому значенні виявляється соціально 
гарантованою позицією людини.

функція принципу суб’єкта життя і життєдіяльності полягає в том\, що 
дозволяє побачити місце і роль, суть і значення діяльності, праці на 
життєвому шляху особистості, зрозуміти життя не тільки як вільний від 
роботи час, але і як завдання самореалізації особистості, яку вона передусім 
здійснює в справі всього свого життя. Однак це оптимальний варіант. 
Дійсність сучасних соціальних змін ставить акмеологів віч-на-віч перед 
проблемою непропорційності життєвого шляху і професійного життя. 
Наприклад, неминуче завершення професійного життя співробітника ОВС 
веде, як правило, до життєвої трагедії. Не менш трагічні ситуації безробіття 
як насильницького позбавлення людини професійної зайнятості, що 
приводить до фрустрацій, втрати сенсу життя. Не менш важкі проблеми 
професійної переорієнтації, особливо якщо їх доводиться розв’язувати 
вирішувати е пізньому, з погляду критеріїв життєвого шляху, віці. Це ціле 
проблемне поле акмеологічної науки, яка покликана не тільки прославити 
можливості людини, але й не дати їй їх втратити.

Найважливіше значення для акмеологічного дослідження особистості, 
результати якого є значущими для її професійного і життєвого становлення, 
має принцип, розроблений та набув свого розвитку в працях
С.Л. Рубінштейна та його школи: принцип потенційного та актуального, 
імпліцитного та експлішітного. Цей, здавалося б, загальнофілософський 
принцип дозволив спочатку в загальній психології зрозуміти саму 
особистість як проективну, перспективну систему, що не вичерпується 
наявними даними та яка піддається корекційному впливу.

Для акмеології він слугує в двоякій функції:
- як методологічний орієнтир на психолого-акмеологічні резерви, 

можливості особистості, які можуть реалізовуватися в майбутньому нею 
самою або за акмеологічної підтримки;

- як практико-діагностичний орієнтир (цей принцип передбачає 
використання при діагностиці наявного стану особистості не стільки 
констатуючих та вимірювальних процедур, скільки проективних процедур; 
На етапі самої акмеологічної підтримки (ігротехніки, тренінгів); він орієнтує 
На суб’єкта, на його рефлексію як на самостійні способи множення 
особистістю свого потенціалу, як засобу розширення її свідомості).

Просте значення поняття «імпліцитність» зводиться також до поняття 
<Иевикористаність», «незавантаженість». Дослідження соціального 
мислення, що розгорнулися останнім часом, показали, шо особистість не
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часто і не повністю використовує свої інтелектуальні ресурси, Ие 
«завантажує» свій інтелект, прагле до вирішення більш легких або 
стандартних завдань. Звідси й завдання акмеології -  перешкоджати 
випадковому, стихійному «використанню» особистістю своїх психолого- 
акмеологічних резервів, відкрити шлях і мотивацію її повноцінної 
самореалізації. У психологічному аспекті це значить, що людині необхідно 
допомогти виявити свої акмеологічні резерви і правильно, з повною 
віддачею використати їх на шляху особистісного та професійного 
становлення.

Але як охарактеризувати індивідуальні особливості розвитку 
особистості на шляху її руху до досконалості? Що є поштовхом, наприклад, 
для працівника органів внутрішніх справ до професійного росту? У працях 
Ш.Бюлера та А.Маслоу був висунений критерій, який у кінцевому результаті 
дозволив об’єднати закономірний і неповторний характер життєвого шляху 
людини, -  це потреба в самоактуалізації або самореалізації [11]. Без 
наявності цієї потреби говорити про цілеспрямоване ефективне 
використання людиною своїх акмеологічних резервів не доводиться. Жодна 
інша сила не заставить людину працювати над собою, прагнути 
досконалості, ставити перед собою планки, які необхідно подолати. У 
вітчизняній психології глибокі теоретичні та емпіричні дослідження з 
проблем самореалізації, самоствердження особистості були проведені
Н.Е. Харламенковою. Повноцінно самореалізуватися, самоствердитися 
фахівець, у нашому випадку -  працівник правоохоронної структури, може за 
допомогою включення в цей процес оптимізації професійної діяльності, яка 
досягається за рахунок інтенсивного задіяння всіх компонентів 
професіоналізації: цільової вищої професійної підготовки; перепідготовки та 
підвищення кваліфікації; професійного самовдосконалення; психолого- 
акмеологічних резервів особистості правоохоронця та використання для 
цього розвиваючих можливостей служби і власне акмеологічного супроводу 
професійної діяльності співробітника ОВС, що є одним із важливих завдань 
функціонування Центрів (груп) практичної психології при головних 
(обласних) Управліннях МВС України.

Отже, система технологічного забезпечення ефективної діяльності в 
будь-якій професії, тим більше в професії правоохоронця, включає 
оптимальне використання психолого-акмеологічних резервів особистості, їх 
розвиток і вдосконалення. Методологічні підходи, що розробляються 
акмеологією, дозволяють розкрити основний принцип самоактуалізації 
спеціаліста: з одного боку неможливо визначити «поріг» досконалості 
конкретної людини, людина знаходиться в постійному розвитку, а з іншого -  
існує визначеність і жорсткість цілого ряду критеріїв, чинників, умов, які 
необхідні для досягнення людиною (спеціалістом) цього оптимального 
стану. Вищий рівень, довершений стан, якість виводяться не абстрактно, а за
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критерієм оптимальності, яка визначається відносно нього суб'єкта, цієї 
сукупності умов, особливостей його діяльності та наявними резервами
о с о б и с т о с т і .
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ТЕТЯНА СИМОНЕНКО 
(Черкаси)

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМ И ОПТИМ ІЗАЦІЇ 
М ЕТОДІВ НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ У ВНЗ 

(ФОНЕТИКА, ОРФ ОЕПІЯ, ОРФОГРАФІЯ)

У Державній національній програмі “Освіта XXI” ставляться 
завдання щодо всебічного розвитку, гармонійного функціонування 
особистості як школяра, так і підлітка-студента. Практична реалізація 
поставлених завдань можлива за умови системного, цілісного підходу до 
процесу їх упровадження в освітніх ланках різного рівня -  від дошкільних 
навчальних до вищих навчальних закладів (ВНЗ). В основі комплексно- 
системних дій -  підхід до особистості індивіда як до цілісності, зважаючи 
не тільки на сферу науково-пізнавальних знань, як однієї складової 
процесу пізнання, а як на особистість із усіма її проявами по відношенню 
Д° Довкілля. Процес навчання за таких умов набуває нового змісту, в 
°снові його побудови - застосування методології оптимізації.

Навчання мови, починаючи з кінця ХХ-го сторіччя й досьогодні, 
jHd4K° ретранслювалося. Основна мета мовної освіти - це досягнення
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комунікативної досконалості продукованих текстів випускниками зош. 
ліцеїв гімназій. У ВИЗ педагогічного спрямування та для філологічних 
відділень -  це поглиблення знань про структуру та систему мовних 
компонентів, узагальнення теоретичних положень та навчання 
практичній спрямованості, ураховуючи творчий пошук. Однією з цілей, 
що ставляться в програмах навчально-методичних комплексів для 
філологічних відділень, є навчити студента-філолога володіти 
довершеними комунікативними навичками на рівнях
фонетики/орфоепії, графіки/орфографії, іншими словами, навчитись уміло 
поєднувати під час власної мовної діяльності оптимальне застосування 
орфоепічного та орфографічного образу мови.

Аналіз сучасної літератури свідчить, що до проблеми про розвиток 
та удосконалення орфоепічних/орфографічних умінь особистості 
зверталися у працях науковці - мовознавці та лінгвометодисти: 
Д.М.Ушаков, Т.А.Амірова, М. Янакшиєв, А.Волков, О.Д.Надточій, 
Л.Б.Селезньова, В.Ф.Іванова, Л.Б.Парубченко, С.М.Кузьміна, В.В.Львов, 
М.А.Жовтобрюх, А Л  Грищенко, Л.І.Мацько, М.Л.Микитин.
О.Сербенська, В.В.Шляхова, І.Хом’як, Л.Хоменко тощо. На проблеми 
упорядкування змісту поняття “метод навчання” вказували у роботах 
Г.Ващенко, Ю.К. Бабанський, А.Алексюк, Л.Клінберг, В.Ф.Паламарчук, 
М.А.Данилов, М.М.Верзилін, М.М.Скаткін, І.Я.Лернер, М.І.Махмутов, 
І.І.Прокоп’єв, М.В.Михалкович, Л.Д.Столяренко та ін. Однак питання про 
системну організацію оптимального використання сучасних активних 
методів навчання мови ( на рівнях фонетика, орфоепія, орфографія) саме 
для студентів-філологів ВНЗ з точки зору лінгводидактики висвітлено 
недостатньо, що і зумовлює постановку проблеми.

Актуальність пропонованої статті полягає в окресленні 
теоретико-методичних підходів до вирішення проблеми навчання мови 
(фонетика, орфоепія, орфографія) студентів-філологів ВНЗ, оскільки 
досвід викладання та констатуючий етап дослідження засвідчує 
недостатній рівень володіння слухачами літературного варіанту' 
української мови як під час розмовного, так і ділового спілкування.

Основними цілями публікації є:
-окреслення теоретичних засад роботи над засвоєнням літературної 

норми на визначених рівнях мови, а саме обґрунтування положень про 
типологію методів навчання мови в розрізі окресленої проблеми;

-аналіз сучасних класифікацій оптимальних методів, що можуть 
бути використані під час навчання та сприятимуть пожвавленню процесу 
пізнання мови, п демонстрації посередництвом комунікативного акту 
студента;
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-визначення суті, змісту сучасних активних методів навчання, в 
основі яких творчий підхід до їх вибору та упровадження у процес 
навчання мови у ВНЗ;

-демонстрація на основі досвіду роботи у ВНЗ комплексного 
застосування оптимальних методів навчання мови (рівні 
фонетика/орфоепія/орфографія) у системі комунікативних дисциплін 
-Орфоепічний тренінг”, “Основи культури мови”;

-обґрунтування перспективних розвідок у напрямкові розробки 
проблеми мовного удосконалення студентів-філологів.

Розвиток комунікативних умінь студентів-філологів значною мірою 
залежить від правильної та оптимально-практичної побудови навчального 
процесу, в основі якого використання активних методів навчання у вищій 
школі.

Найпроблемнішим питанням сучасної дидактики вищої школи с 
питання про чітке визначення поняття “метод”, про розмежування понять 
“метод” і “форма” роботи. Про це наголошував А.М. Алексюк, який 
зазначав, що “ визначення поняття метод навчання досі залишається 
питанням у багатьох моментах спірним до нашого часу” [1,56]. Одне із 
завдань, що ставимо у пропонованій публікації, це, по-перше, з'ясувати 
сутність та зміст поняття “метод” у системі сучасної лінгводидактики 
вищої школи.

Зрозуміло, що метод, в принципі, як поняття , багатоаспектне явище, 
яке забезпечує розвиток методологій та нових освітніх і технічних 
технологій будь-якої галузі та напрямків людських знань. Проте, як 
засвідчує аналіз наукової літератури, у вітчизняній дидактиці існує 
досить класифікацій методів навчання. (Наукова класифікація -  це стійка 
система поділу предметів на групи, яка має застосовуватись у науці 
тривалий час” [1,56]). Одне із завдань класифікації -  виступати засобом 
систематизації наукового знання про методи навчання.

У 20-ті роки минулого сторіччя проблема класифікації методів 
навчання привертала увагу багатьох учених-методистів. Так, наприклад, 
одним із дослідників-початківців із проблеми визначення суті поняття 
'метод” був педагог Г.Ващенко, який виступав із пропозиціями 
Упорядкування, класифікації методів. Г.Ващенко писав: “ ...виникає 
потреба в сталій класифікації методів навчання, що визначила б кожному 
' Методів певне місце в їх системі на підставі точно визначених ознак. Але 
шдсутність такої класифікацї в педагогічній літературі пояснюється 
складністю педагогічного, і, зокрема, навчального процесу” [ 4, 106].

•Ваіценко запропонував визначення щодо загальних методів навчання 
^  їх класифікацію. На думку педагога, “метод навчання слід розглядати 
Як засіб або систему засобів, свідомо вживаних для досягнення тих 
с°Шальиих завдань, що містить у собі навчальний процес [4,103].
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Визначення Г.Ващенком методу через засіб свідчить про те, шо на 
початку минулого століття проходив етагі становлення дидактики і 
розгорталась дискусія щодо визначення її основних категорій. У середині 
ХХ-го сторіччя досить ґрунтовно та системно з ’ясовано суть поняття 
метод навчання у дидактичних працях Ю.К.Бабанського, який визначає 
метод як “спосіб або систему прийомів для досягнення будь-якої мети, для 
виконання певної операції. Це шлях до мети, відрегульована за певним 
принципом діяльність, спрямована на досягнення певної мети” [2,10] . 
Схоже визначення поняттю “метод” запропоноване в Українському 
педагогічному словникові за редакцією С.Гончаренка: “ Метод -  ( пох. від 
грец. -  шлях дослідження чи пізнання) -  спосіб організації практичного й 
теоретичного освоєння дійсності, зумовлений закономірностями 
розглянутого об’єкта” [5, 205]. О.М.Біляєв розглядає метод як 
“упорядковані способи взаємодії вчителя і учнів, спрямовані на 
розв’язання навчально-виховних завдань” [3, 46].

Слід зазначити, що у системі наукових досліджень дидактики вищої 
школи суть та зміст поняття “метод навчання” досі залишається спірним. 
Так, А.М.Алексюк вказує на те, що поняття метод навчання вужче від 
поняття спосіб навчання. Отже, варто запроваджувати нові технології 
освітнього процесу, беручи за основу концептуальні положення способу 
навчання відповідно до окремої підструктури обсягу пропонованого 
матеріалу для засвоєння як учнями середньої ланки освіти, так і 
студентами ВНЗ. Спосіб навчання, на думку А.М.Алексюка, поняття 
ширше і комплексне, оскільки будь- який спосіб передбачає поєднання як 
методів, так форм організації навчання, й зокрема, предметів мовного 
циклу. Учений пропонує таке визначення поняттю “метод навчання”: 
“методи навчання -  це впорядковані способи взаємопов’язаної діяльності 
викладачів і студентів, скеровані на вирішення навчально-виховних 
завдань вищої школи” [1, 14]. Для нас, як для дослідників мікропроблеми 
про визначення застосування комплексів оптимальних методів навчання 
у процесі удосконалення знань та умінь студентів-філологів на рівнях 
фонетики, орфоепії, орфографії, варто проаналізувати й визначення суті 
поняття “метод”, що пропонує В. Оконь: “Це апробована й систематично 
функціонуюча структура діяльності учителя й учнів, яка свідомо 
реалізується з метою досягнення запропонованих змін в особистості учня” 
[6, 23], тобто, автор не поділяє думки окремих теоретиків, які вважають 
метод способом навчання. Поряд з цим слід вказати й на проблему 
синонімічності” обґрунтування поняття “метод” та “прийом “ навчання в 

науковій літературі. Так, суть поняття “прийом навчання” трактується в 
сучасній дидактиці та лінгводидактиці з різних позицій. Пропонуємо 
розглянути визначення поняття “прийом навчання” : прийом — цс 
мисленнєва дія (Д.М.Богоявленський, В.Ф.Паламарчук), складова частина
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методу навчання (Ю.К.Бабанськяй, А.М.Алексюк. Е.Я.Голант), найме»; а 
структурна одиниця процесу навчання (М.І.Махмутов) та ін. Отже 
враховуючи те, що метод поняття ширше, а прийом вужче, то прийом 
навчання - це частина методу. Уважаємо, що визначення сутності методу 
варто подавати через систему прийомів навчання і таким чином, на наш\ 
думку, метод у дидактиці вищої школи -  це сукупність прийомів, які 
використовуються викладачем для досягнення певної мети.

У системі дидактики вищої школи пропонуються й класифікації 
методів навчання. Заслуговує на увагу класифікація, що пропонує 
І.А .Слю сар. Він виділяє п’ять основних систем методів:

1. Традиційні методи’, бесіда, розповідь, використання засобів 
наочності, самостійна робота з підручником та практична 
діяльність студента.

2. Дидактичні методи: репродуктивне навчання, інформаційно- 
репродуктивне навчання, проблемний та частково-пошуковий 
виклад, дослідницька діяльність.

3. Методи оптимального навчання: оптимальне поєднання 
традиційних та проблемних методів.

4. Методи проблемно-розвивального навчання.
5. Програмоване навчання (апгоритмізація).

Аналіз класифікації засвідчує, що вона не є досконалою для 
використання у ВНЗ, зокрема під час вивчення зі студентами дисциплін 
культуромовного, комунікативного циклу, оскільки деякі з методів, що 
пропонує І.А.Слюсар, не є методами, наприклад, використання наочності.

Найоптимальнішою класифікацією дотично до проблеми 
удосконалення мовлення студентів є класифікація, що пропонує 
дослідниця усного мовлення студентів на рівнях фонетики, орфоепії, 
орфографії НЛ'оцька [10].

Отже, Н.Тоцька виділяє два види методів:
1. Загальні, в основу яких закладений рівень розумової 

активності.
2. Тренувальні, спрямовані на розвиток мовленнєвої діяльності 

студентів.
Погоджуючись з авторкою про використання двох груп 

запропонованих методів, ми, одним із завдань, що мають бути 
реалізовані у даній публікації, визначаємо конкретизацію комплексів 
оптимальних методів з метою досягнення розвитку та постановки 
Л)тературного варіанту вимови та написання студентів як ознаки їх 
професійної майстерності.

Узагалі, у працях з оптимізації процесу навчання ставиться питання 
ПР° творче ставлення до вибору пропонованих у класифікаціях з 
Дидактики методів навчання, до визначення доказово-оптимальної
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сукупності (комплексу) методів та можливості їх використання під час 
навчального процесу. Відомо, що Ю.К.Бабанський розробив оригшальн> 
та універсальну систему вибору методів навчання [2], однак, очевидно і 

те, що проблема оптимізації методів навчання мови не обмежується 
проблемою вибору методів, адже вона мас реалізуватися компонентами 
усього процесу навчання. Отже, при розробці проблеми оптимізації 
методів навчання мови слід ураховувати такі положення:

-про загальні принципи оптимізації навчально-виховного процесу
ВШ;

- про визначення конкретної мети та завдань навчання;
-особливостей комплексного підходу до вирішення проблеми.
Таким чином, оптимізація методів навчання у процесі викладання 

дисциплін мовного циклу - специфічне явище навчального процесу у 
вищій школі. Перш ніж запропонувати систему комплексів методів, що 
можуть бути реалізовані під час викладання мови, варто вказати на 
основні ідеї щодо організації процесу навчання. Огітимізуючи 
методологію навчання студентів, слід ураховувати, що:

-студент, здобуваючи теоретичні знання та практичні уміння, 
вибудовує власний метод, який є для нього (зважаючи на психологічні 
характеристики, індивідуальні інтелектуальні здібності) власним методом 
оволодіння теоретико-практичними креативними уміннями;

-процес засвоєння мовленнєвих аспектів - це цілісний процес, що 
передбачає комплексний підхід.

Суть та зміст поняття оптимізації вибору методів навчання ми 
визначаємо як комплексне впорядкування методів відповідно до основної 
теми під час опрацювання певного навчально-методичного комплексу.

Пропонуємо систему реалізації методів навчання в межах окремих 
тем для дисциплін “Орфоепічний тренінг” та “Основи культури мови”.

“Орфоепічний тренінг ”
Тема: Тренінг голосних звуків [о] - [а] у  наголошеній та

ненаголошеній позиціях 
План

1. Артикуляція голосних у системі вокалізму української мови.
2. Тренінг голосних [о] -  [а] у наголошеній позиції.
3. Тренінг голосних [о] -  [а] у ненаголошеній позиції.

Система реапізаціі оптимальних методів навчання на практичному 
занятті з Орфоепічного тренінгу” для студентів-філологів (3-ій курс)

126



І етап заняття

II егап заняття

II етап заняття
За дж ерелом  подачі інф орм ації

(М .М .Верзилін, І.Т.Огородников)

Спостереження за Практичні (застосування
власним та чужим тренувальних вправ)
мппп<»ігмам

Система реалізації оптимальних методів у процесі вивчення дисципліни 
Основи культури мови” для студентів-філологів (3-ій курс)

Тема: Акцентуація. Орфоепічні норми

План
• Характеристика українського наголосу.

-  Наголос у багатоскладових, складних, складноскорочених словах.
• Наголошування віддієслівних іменників на-ання.
• Орфоепічні норми. Вимова голосних звуків ( система українського 

вокалізму).
 ̂ Вимова приголосних звуків (система українського консонантизму).
• Засоби милозвучності.
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І етап заняття

В основі запропонованих методів дидактичні 
завдання

(М.О.Данидов, Б.М.Єсипов)

Застосування 
знань, набутих 
у процесі 
пропедевтично 
-го навчання 
(шкільна та 
універси
тетська (1-ий, 
2-ий рік) бази)

,г А1
Перевірка 
знань, умінь та 
навичок 
( на прикладі 
демонстрації 
умінь
правильного
наголошува-ння
лексем різних
лексико-
граматичних
класів).

II етап заняття

А2
Набуття нових 
теоретико- 
практичних 
знань та умінь 
(компарати
вний аналіз 
можливостей 
наголосу в 
слов’янських 
мовах

В

III етап заняття

Методи в поєднанні з формами співпраці у 
процесі навчання (Л.Клінберг) В1

Форми співпраці:
групові та фронтальні
(закріплення навичок
літературного м о в л ен н і

Монологічні методи: 
демонстрація умінь через 
ретрансляцію  
мовленнєвих дій
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1'аким чином, пошук нових підходів до використання системи пропонованих 
дидактами та лінгводидактами методів навчання мови дасть змогч 
максимально досягти мети філологічної освіти -  сформувати високу 
культуру мови студента, плекати його як основного носія літературної
норми в соціумі.

Перспективними щодо досліджуваної проблеми можуть бути розробки 
комплексів оптимальних методів, що впроваджуватимуться у процес 
комунікативної підготовки студентів-філологів ВНЗ.

Список літератури:
1 Алексюк A.M. Загальні методи навчання в школ і.-K.: Рад. Школа, 1981. -206с.
2 Бабанский ІО.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе.-М. Педагогика. - 

1985.-С. 10
3.Біляєв О.М. Сучасний урок української мови.-К.:Рад.школа.-1981.-184с.
4.Вашенко Григорій. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів.-K.; Українська видавнича 

спілка, 1997.-441 с.
5.Гончаренко С. Український педагогічний словник.-К.:Либідь, 1997.-376с. 
б.Оконь В. Введение в общую дидактику.-М.:Высшая школа.-1990.
7.Педагогнка. Основы общей дидактики. Дидактика/Учеб. Пособие. И.И.Прокопьев,

Н.В.Михалкович.-Ми.:ТетраСистемс, 2002.-544с.
З.Слюсар I.A. Сучасний підхід до підготовки спеціалістів у вузі//Наукові записки пенхолого- 

педагогічного факультету -36. Науков. Праць.-Полтава, 1998.
9.Столяренко Л.Д. Педагогика.Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д.Феннкс, 2003.-448с. 
Ю.Тоиька II.Формування професійного мовлення студентів ВНЗ//Дивослово.-2003.-№6.-С 16-24.

SUMMARY. This article is dedicated to the actual problem of modem linguadidactic about a system 
approach an optimal methods to training o f students-philologists of the Ukrainian language (the levels of 
phonetic, orthoepy and spelling).

Лілія Стахів

РЕЛІГІЙНО-МОРАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМІСТУ 
ПІДРУЧНИКІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

(1919-1939РР.)

В сучасних умовах молодь практично відлучена від тих історичних 
витоків, джерел, які мають живити її духовність, національну гордість - ту 
основу, без якої неможлива повноцінна розбудова нашої незалежної 
^країни. Тому головне завдання сьогодні - духовне оновлення людської 
особистості, впровадження у навчально-виховний процес 
високоморальних ідеалів, що беруть свій початок із сивої давнини.

Надзвичайна актуальність моральної проблематики зумовила 
вивчення морально-етичної спадщини минулого. Адже без знання 
минувшини подальше вдосконалення морального виховання на 
Християнських засадах неможливе. Акцентування уваги на дослідженні 
Морального виховання на західноукраїнських землях у міжвоєнний період 
допоможе зрозуміти своєрідність культури та морально-духовний рівень 
населення, його звичаї, традиції.
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Дослідженням питань, пов'язаних із моральним вихованням дітей та 
учнівської молоді у 1919 - 1939 роки, займається багато відомих науковців 
України. Об'єктивну оцінку суспільним явищам, що відбувалися у період 
боротьби за національну школу на західноукраїнських землях у 
міжвоєнний період XX ст., дано у працях А.Вихруща, В.Карагодіна 
Шищиішш. М.Барна та В.Поліщук висвітлюють питання підготовки 
вчителів до процесу морального виховання учнівської молоді. М.Фляк 
розкриває моральнісне підірунтя галицької педагогіки 30-х років. 
Ю.ІДербяк аналізує зміст, форми і методи навчально-виховного процесу 
учнів шкіл Галичини, розкриває роль молодіжних спортивних організацій, 
культурно-просвітницьких товариств та церкви у моральному вихованні 
дітей.

Враховуючи і використовуючи доробок цих науковців у теорії і 
практиці морального виховання, досліджуємо цю проблему з погляду' 
використання навчальної книги як основного засобу в цьому процесі, так 
як сьогодні відсутнє дослідження, яке б розкривало роль навчальної книги 
у формуванні моральних цінностей школярів на західноукраїнських 
землях у міжвоєнний період. Маємо на меті розкрити релігійно-моральну 
спрямованість змісту підручників для учнів молодшого шкільного віку.

Звертаючись до педагогічної спадщини минулого, аналізуючи 
навчачьні підручники, якими користувались молодші школярі на 
західноукраїнських землях у міжвоєнний період, можна стверджувати, іцо 
виховання дітей відбувалося в християнському дусі. Твори цих 
підручників відігравали велику роль у формуванні в учнів любові до свого 
Творця, вчили дотримуватися всіх Його Заповідей. Під час навчання у 
початковій школі дитина росте, розвивається, виховується, тобто стає 
особистістю досить важливою для усвідомлення себе як частки світу, 
створеного єдиним всемогутнім Богом.

У творах підручників показано, який великий вплив на душу дитини 
має надпрігродна Божа ласка, показана постать Бога як "найвищого 
Учителя і Виховннка", що є "всемогутним й премудрьім, й наилучшьім". 
який "хоронить нась від злого, направляє нась на добро" [3, 63], тому 
людина "повинна жити з Бога", бо і "вода, і земля, і рослини, і звірята і 
люде, сонце, місяць і зорі - увесь Божий світ безмежний повстав з Божої 
волі" [7, 57].

V багатьох підручниках вмішені тексти, які вчать любити Х р и с т о в у  
Церкву, в них описується велич і краса цього Божого храму, що веде всіх 
до вічного спасіння і є "великою виховницею", тому "совісніше слід 
триматися приписів її" [5, 45]. Так, у тексті "Церква" діти мають змог- 
детальніше ознайомитися із церковними атрибутами ("Престіл застелений 
вишиваною скатертиною із налиссю: "Боже, поможи Вкраїні". На 
Престолі стоїть Євангеліє, хрест та підсвічник"). Цей твір допомагає
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дитині усвідомити, шо Церква - це 'Божий дім", це "место для каждом 
бо в ній усіх "хрестили й миропомазовали" [4, 15], тому попри неї слід іти 
"смирненько", знімати шапку, перехрещуватись гарненько "вь имя того, 
что добро дає намь много". Тут автор допомагає зрозуміти, що "вь недьлю 
Й свято каждый христианинь должень посьщати храмь Божий й тамь 
святое богослуженіе богобойно слухати [4, 34], "стояти сь благоговейіемь: 
нс разговаровать, не шалить...а усердно молитися", бо ми є "перед лицемь 
самого

Бога", який "видить не лишь то, что робиме, но й то, что думаеме" [9, 
34]. Такі твори вчать дітей поважати Святиню і все, шо зв'язане з нею, а 
також закликають наслідувати охайну' дівчинку', яка, йдучи в церкву, 
одягала "сорочечку, як лелію" і "хустину, як мак" [1, 92].

Служба Божа - це безкровна жертва. За твердженням Ю. Дзеровича, 
це відновлення геройства "дати життя своє за друзі своя”. А молодь якраз 
мріє про геройство для величнього, гарного. Тому' першим обов'язком 
було навчати дітей у той період "поклонятися Богу духом і правдою" [5, 
165], а допомагали зрозуміти вагу і силу Святої Літургії, її пречудові 
обряди, творл, вміщені в даних підручниках.

Найглибшим покликанням, чудодійним євшан-зіллям, здатним 
збудити від літургічного сну дитячу душу, є хорова пісня. Тому деякі 
твори закликають малого читача не просто стояти і молитися, а "учитися 
зсьмь пьть вь церкві во славу Божію",бо "церковне пение богоугодно" 
[9,43].

Людську душу лише Бог може обновити, а Син Його є "Дорогою, і 
Правдою, і Життям", і ніхто не приходить до Отця, тільки через Нього 
[їв. 14. 47] [5, 42]. Твір "Найкрасший учитель" вчить, що виховником, 
наставником і взірцем для всіх виступає Ісус Христос, який дозволяє дітям 
приступити до Нього, бо вони невинні і саме для них призначене небо. 
Тому діти повинні "любити барз Исуса Христа" і робити "вшьітко так, як 
Он учил" [6, 64]. А учив Ісус Христос любити всіх, навіть своїх ворогів, 
вчив бачити добро в добрі, бо це добро вказує людині шлях, рухаючись по 
якому, вона зростає духовно, стає людиною.

Людина є витвір Божий з безсмертною душею, належить Творцеві, і 
тому Йому слід повинуватись і служити. Служба ця полягає у виконанні і 
пошануванні Заповідей, що творять моральний кодекс поведінки між 
людьми. Підтвердженням цього є приказки: "Не радій чужому лихові", 
Хто вміє красти, той вміє і брехеньку скласти", " Брехні не мруть, та 

тьтьки віри не ймуть", "Не лакомся на чуже, чуже Господь береже", 
Кривда людська боком вилазить" [12,40].

Одна з найважливіших заповідей є заповідь любові. Найближчими 
Нижніми" є члени родини, далі роду і народу, а в кінці людства. Нитка 

любові до ближнього переплітається у таких творах як: "Дві дівчинки ,
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"Любов до ближнього" [ 11, 168-169], "Добрий дідусь". Останній твір 
вчить також ще і великої пошани до предків, пам'ятати і молитися за їх і 
померлі душі Г 8, 45]. А ось вірш "Любімся" закликає "жити в згоді", адже 
"Бог благословит згодливость", бо "в любови сила" [ 14, 84].

Серед даних посібників увагу акцентуємо на підручнику "Подарочекь 
добрымь деткамь: Русско - славянский букварь й первое наставление вь 
Законь Божіемь", у вступі якого читаємо: "...При чтении пусть мать 
беседует с детьми о Боге й жизни богоугодной. При чтении молитв задача 
матери научить каждую молитву правильно читать без одной ошибки й 
пользоваться моментом ввечери й рано" [9, 3]. Буквар насичений 
біблійними словами ("исповедь", "маловьріє", "благословьніє", ; 
"благочестіє", "прощеніє", "причащеніє" і ін.), реченнями: ("Завидовать 
грышно", "Не губи души", "Обиды прощай", "Привычка лгать", "Плачь о 
грьхах очищает душу", "Кладбище - нива Божія"), які допомагають 
малому читачеві краще усвідомити приписи Біблії - однієї з наймудріших 
книг усіх часів, доктрини якої - святі, її заповіді - обов'язкові, судження - 
незмінні, все сказане в ній - істинне. Бо Біблія - це світ, що вказує людині 
шлях, це їжа, яка підкріплює людині дух, це розрада, шо несе спокій. У 
ній висвітлене тисячолітнє "золоте правило", в якому говориться, що 
треба вчиняти з іншими так, як хочеш, щоб з тобою вчиняли. В 
підручниках це правило знаходить своє втілення у таких приказках: "Чого 
собі не бажаєш, того й іншому не бажай", "Як ми до людей, так і люде до 
нас", "Якою мірою міряєш, такою й тобі відміряють", "Не копай другому 
ями, бо сам туди впадеш" [2, 3], "Никому зло не роби" [3, 34], "Добре 
роби, добре буде" [10, 80].

Твори буквариків і читанок також аргументовано розкритають 
сутність милосердя як одну з найбільших гуманних цінностей 
("Архиповий млин", "Прохання" , "Бабуся", "Хлопець-сирота" [8, 34-57], | 
"Пасочка" [14, 66],

"Добросердечний хлопець" [3, 60] і ін.). Віра у Вищу силу заставляє 
людину збагачуватись духовно, а дотримання Її заповідей дозволяє 
зростати добрими і чуйними. Кожна людина за все повинна дякувати 
Богові, а в будь-якій дії просити благословенства, і тоді будуть відповідні 
плоди. Це ми бачимо у таких творах як "Бог заплатив" [8, 53], "Буря" [ІЗ, 
129], а також у приповідках: "Бога взивай, руки прикладай", "Без Бога ані 
до порога", "Знає Бог з неба що кому треба", "Кому Бог поможе, той все 
переможе" [13, 187], бо сила молитви "вічно чудесна є і буде, тому 
молитись щиро усе повинні люде" ("Молитва ломить залізо") [13, 129].

Молитва, за визначенням Ю.Дзеровича, є особистим переживанням, 
вона виступає "виразом нашої залежності від Бога й розмовою з Ним", 
вона заспокоює пристрасті й жадоби", "робить ідеал", "добродійно 
впливає на легкодушних, упертих дітей, наклонює до послуху й праці над
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собою". А "добре молитись - неабияка штука", устами слід говорити те. 
ЦІо серпе відчуває, адже душа вчиться пізнавати й любити Ісуса Христа

П овчальн і молитви, що мають в собі чудодійну силу, знаходимо в 
читанках, в яких читаємо, що "лише з Богом можна щасливо почати новий 
шкільний рік", щоб "Господь милосердний допоміг учитися", щоб "слово 
Боже ввійшло в душу молоду" [15, 4], бо лише та праця буде 
благословенна, котра почата з молитви [10, 31], бо лише молитва до Бога 
допоможе "тілу здоров'я" послати, "розуму' влити в думки" [15, 5]. У 
підручниках знаходимо цілий ряд молитов: "Молитва перед наукою" 
(автор закликає збагатитися новими науками, жити "Творцеві на славу, а 
родичам, церкві і рідному народові - на радість і честь") [7, 61], "Ранішня 
молитва" [2, 8], "Утрення молитва школяра", "Вечірня молитва", "Молитва 
перед обедом" [13, 37-38], "Молитва кь хоронителю" [4, 12].

У молитві людина просить у Бога допомоги у задоволенні своїх 
потреб, а також прощення за гріхи, котрими вона провинила свого 
Творця. Зміст буквариків і читанок засвідчує, що найкоротша молитва із 
всіх молитв - це "Господи, помилуй", "Господи, прости", бо інколи Айдучи 
проти правди й Справедливості, людина допускає такий гріх, як 
нехтування святинею, що залишається тягарем на душі, тоді то вона сама 
себе судить. Тоді людині потрібна сповідь, щоб "пізнати себе", "цілим 
серцем сплатити Богові свій довг" [9, 40].

У підручнику "Подаруночекь добрьімь деткамь" автор вмістив текст 
"Перша сповідь", в якому застерігає маленького читача від таких гріхів: 
гордитися, злитися, не слухатися, обідатися, не постити, святих образів не 
поважати, не молитися, вести себе непокірно і ін. [9, 48]. Не грішити вчать 
і такі оповідання як "Гордість" ("кто самь себе возносить, много такій не 
робить, бо така слава лишь глупого развеселить"[3, 28], Не смейся надь 
другимь" ("Не красно, но глупо то смьятися на бьді другого") [3, 34], 
’’Каліка" [6, 90] і ін.

Проблему совісті як голосу Божого розкрито в оповіданні "Маруся", 
вміщеного в підручнику М. Матвійчука "Четверта книжечка". Тут автор 
показав, як у збиточної дівчинки проявлялися докори сумління, серце її 
краялося із жалю, вона падала "навколішки і гірко плакала" [8, 53]. 
Зворушливі слова хлопця до свого товариша, якому він постійно заздрив, 
змальовано в оповіданні "Заздрість": "Дай тобі, Боже, видужати, а я більш 
ніколи і думки лихої про тебе не будумати" [11,119].

Вищенаведене дозволяє стверджувати, що в основі змісту підручників 
лежала християнська мораль. Підручники були благодатним грунтом у 
МоРальному вихованні молодших школярів. їх твори формували в учнів 
любов до Бога, вчили дотримуватися всіх Його Заповідей, що складають
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моральний кодекс поведінки між людьми, а також любити Христову 
Церкву, правильно молитися, допомагали усвідомити приписи Біблії.

Подальшого вивчення потребує аналіз змісту навчально-методичних 
посібників, які видавались в Західній Україні, висвітлення їх ролі у 
моральному вихованні молодших школярів.
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SUMMARY
This article is devcted to the analysis o f  the textbook written. It used by the younger 

schoolchildren in prewar period on Westerfl Ukraine. Accent attention on a religious - moral 
orientation o f  their contents. In the grants(manuals) the person o f  the God as best Teacher and 
Tutor, His Son only. Their main commandment is opened. The role Bible as by one o f  the cleverest 
books o f all times is shown, the miracle force o f  a pray is opened.

Ольга Столярова 
(Черпівці)

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК ПРИ

к о м п л е к с н о м у  П л а н у в а н н і  з а в д а н ь  н а в ч а н н я

Вчити інших чому-небудь -  значить показати їм, що вони повинні 
робити, щоби навчитися тому, чому їх вчать". Ц. слова Ж.Жакото



відбивають сутність діяльності вчителя, який поставив собі за мет> 
формувати у своїх учнів самостійність та критичність мислення, творчий, 
оригінальний підхід до будь-якої справа, різнопланове бачення проблем та 
гнучкість у пошуках шляхів їх розв’язання. Адже саме ці якості необхідні 
зрілій особистості для повноцінного життя та діяльності у надзвичайно 
складному, мінливому сучасному суспільстві.

Як відомо, ступінь засвоєння знань учнями безпосередньо залежить 
від розуміння ними матеріалу, його усвідомлення, розвитку в учнів 
логічного мислення. Активна розумова діяльність учнів також підсилює 
мотивацію їхнього навчання, особливо у старших класах, коли досить 
абстрактний зміст навчального матеріалу' іноді не забезпечує 
зацікавленості учнів в отриманні нових знань. Безумовно, що вимагаючи 
від учнів у першу чергу механічного відтворення інформації, без її 
аналізу, порівняння, формулювання висновків, доведення правильності 
власної думки, узагальнення та систематизації набутих знань, досягти 
головної мети навчання неможливо.

Завдання вчити мислити як найважливіше завдання школи і головний 
результат шкільної освіти було визначене ще у 80-ті роки минулого століття 
(Паламарчук В.Ф., 1987). Розвиток загальнонавчальних інтелектуальних та 
інформаційних умінь учнів є також важливою складовою оптимізації 
навчально-виховного процесу (Бабанський Ю.К, 1985; Васьков Ю.В., 2000). 
Отже, значну частину навчального часу вчитель повинен присвячувати 
реалізації розвиваючої мети освіти. Для цього потрібні не уривчасті, 
безсистемні завдання, а цілеспрямована програма формування основних 
розумових операцій на матеріалі відповідного навчального предмета.

В педагогічній літературі існує велика кількість робіт, присвячених 
підходам, методам та засобам розумового розвитку учнів (ГЬламарчук 
В.Ф., 1987 та 2000; Бардіи КВ, 1987; Дайри НГ, 1987; Пунский В.О. та ін„ 
1987; Поспелов ММ., Поспелов І.М, 1989). Розроблені також методичні 
рекомендації для учнів щодо наукової організації їх навчально- 
пізнавальної діяльності (Ушакова Л.А, 1987; Паламарчук ВФ., Орлов С.І., 
1988; Гільбух Ю.З., 1993). Учитель і учні, користуючись цими порадами, 
можуть самостійно обирати, на яких етапах навчально-виховного процесу 
J як самевони здійснюватимуть розвиток загальнонавчальних 
інтелектуальних та інформаційних умінь і навичок.

Але з позицій теорії оптимізації навчально-виховного процесу 
набагато ефеюивнішим є комплексне планування завдань навчання, при 
якому досягнення виховних та розвиваючих цілей навчання здійснюється 
так само планомірно, як і освітніх, а різноспрямовані завдання навчання 
Узгоджені між собою (Єрунова ЛІ., 1988). Крім того, навчально-виховна 
Діяльність завжди спрямована на конкретний результат, який повинен 
бути реалістичним, доцільним, визначеним та вимірюваним (Лі Д, 2001).
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Отримати такий результат можливо лише за умов системного підходу До
постановки завдань навчання.

За такого підходу учитель, маючи календарно-тематичним план, 
заздалегідь розподіляє конкретні розвиваючі та виховні завдання по 
окремих уроках теми. Таким чином, програма формування в учнів 
конкретно-предметних знань, умінь і навичок повинна бути узгоджена І 
аналогічним чином складеними програмами розумового розвитку та
виховання школярів.

У педагогічній літературі існують рекомендації щодо складання 
програми формування наукового світогляду учнів при вивченні 
конкретних тем навчальних предметів (Єрунова ЛІ., 1988), а такои 
загальної програми формування загальнонавчальних інтелектуальних 
умінь і навичок школярів з 1-го по 11-й класи загальноосвітньої школи
(Паламарчук ВФ., 1987).

Видається за доцільне конкретизувати таку програму, тобто і 
розробити технологію формування загальнонавчальних |
інтелектуальних та інформаційних умінь і навичок учнів, яку можна було 
б циклічно застосовувати при вивченні будь-яких тем різних навчальних! 
предметів. Цз сприятиме як кращому досягненню освітніх цілей навчання, 
так і визначеності та вимірюванос-гі результатів розвитку та виховання 
учнів, які буде можливо проконтролювати, оцінити та відкоректувати в 
разі потреби.

Важливою умовою створення технології розумового розвитку учнів є | 
технологічність самого навчального процесу у межах предмета, курсу, 
розділу, теми. Наприклад, щодо освітніх технологій у межах навчальних 
тем існує багато підходів: використання визначеної послідовності уроків 
різних типів (Онищук В. О., 1976), модульне навчання (Юцявичене П, 
1989; Фурман А В, 1995), використання листів опорних сигналів та 
структурно-логічних схем (Винокур МС., Окуратович О.Я., 1990) тощо. 
Спільним у всіх зазначених підходах є визначена етапність організації 
навчання в межах навчальної теми, яка при щцивідуальних варіаціях 
тривалості та змісту роботи обов'язково включає такі ланки: вступ до теми 
(організаційно-установчий етап); засвоєння учнями основного змісту 
навчання матеріалу на рівні усвідомлення та осмислення (змістово- 
смисловий етап); систематизації та узагальнення набутих предметних 
знань, умінь, навичок (системно-узагальнклочий етап); застосування 
набутих предметних знань, умінь, навичок в ситуаціях, наближених до 
реальних (перетворювально-застосувальний етап̂ >; контроль і корекцію 
набутих^ предметних знань^ умінь, навичок з теми (контрольно- 
корекційний етап). При цьому кожен з етапів залежно від конкретного 
змісту навчання може займати як частину одного уроку, так і цілий урок 
а о навіть декілька уроків підряд, здійснюватися різноманітними
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формами, методами, прийомами і засобами, що забезпечується особистою 
педагогічною творчістю вчителя та наявними об’єктивними умовами
навчання.

Природно, що не тільки зміст, а і форми та методи роботи учнів на 
кожному із зазначених етапів якісно різні, мають різні ступені складності 
\f відповідно, потребують застосування різних прийомів розумової 
діяльності: простіших на початкових етапах оволодіння матеріалом теми, 
складніш их на завершальних етапах, де на перший план виступають 
вимоги системності та дієвості знань (Паламарчук ВФ., 1987). Цг 
повністю узгоджується з домінуючим у сучасній педагогіці уявленням про 
різнорівневість оволодіння учнями основним змістом навчання 
(репродуктивний, продуктивний або конструктивний, творчий рівні:

Паламарчук ВФ., 1987) та різнорівневість навчальних досягнень учнів 
(початковий, середній, достатній, високий рівні: Додаток №5 до рішення 
Колегії Міністерства освіти і науки від 17.08.2000 p.).

Орієнтовна програма розвитку загальнонавчальних інтелектуальних 
та інформаційних умінь і навичок учнів у межах навчальної теми може 
виглядати так:
Етап
навчання

Зм іст родот и Щ о повинен, уміт и, учень

І.Організа-
ційно-
установчий

1. Визначення місця 
теми у  загальній 
стсуктуиі системи

-розкривати логіку побудови змісту предмету, вурсу, 
розділу

2. Визначення теми  
та мети її вивчення

-визначати навчальне завдання, мету навчальної 
діяльності

3. Визначення ос
новного змісту теми

-здійснювати елементарне планування навчальної 
діяльності

4 .Визначення тео
ретичного, практич
ного та світогляд
ного значення теми

-розкривати значення знань, умінь та навчичок, що 
набуваються

П.Змістово- 
смисловий

1. Актуалізація 
опорних знань, 
умінь, навичок

-розпізнавати “відоме /невідоме"; 
-перетворювати “уявлення^ слово"

2.Спрнймання та 
усвідомлення 
основного змісту 
навчання

-описувати ілюстрації, об'єкти, досліди і т.п., що 
спостерігаються;
-пояснювати значення понять, термінів своїми словами; 
-викладати своїми словами усно або письмово 
(конспектувати) основний зміст тексту, усною  
повідомлення

3.Осмислення 
об'єктивних 
взаємозв'язків та 
взасмозалежностей 
у новому матеріалі

-аналізувати структуру (виділяти складові компоненти) 
об'єкту, тексту;
-виділяти головне (термін, поняття, положення); 
-складати простий (складний план тексту, усного 
повідомлення;
-гк тгя и я тп  т рпи  я н п т я п ію  ггг» Т Р К Г П -
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Ш.Системно-
Узагальнюю
чий

1 .Систематизація 
основного змісту

-складати опорно-структурну схему 

Основного змісту матеріалу тему

г е м и ------------
2. Узагальнення 
основного змісту 
теми
3. Включення 
основного змісту 
геми у загальну 
систему знань

-формулювати узагальнюючий висновок;
-складати узагальнений алгоритм певної діяльності

-співвідносити прецмеїно-наукові та філософські 
знаїпія;
-складати реферат (добирати та компонувати матеріал з 
певної геми)

IV. Перетворю 
вально- 
застосувальни 
й

1.Застосування 
засвоєних знань, 
умінь, навчнок у 
ситуаціях, що 
наближені до 
реальних

-доводити /спростувати запропоноване положення; 
-відшукувати помилки, оцінювати правильність 
достовірність запропонованої інформації;
-складати рецензію на запропонований текст, усний 
виступ іт.п;
-здійснювати елементарне прогнозування (“Щ о буде 
якщ о...”);
-розв”язувати проблемні завдання за схемою  
формулювання проблеми -  пошук способу розв”язанш| 
та необхідної інформації -  виконання розумових та 
практичних дій, що заплановані -  оцінка результату та 
корекція способу розв'язання проблеми;
-оформлення результатів власної роботи

У.Коіггрольно
-корекційний

І. Контроль знань, 
умінь, навичок з 
теми у межах вимог 
діючої навчальної 
програми з 
предмету

-визначити тип запитання, завдання;
-складати план відповіді на запитання, план виконня 
завдання

2.Корекція недоліків 
у знаннях, уміннях 
навичках учнів

-відшукувати помилки у власній діяльності;
- визначати причиїш допущення помилок;
- самостійно виправляти помилки

При організації формувайня загальновавчальних умінь і навичок 
учнів найбільш доцільно використовувати відпрацьовану методику 
формування інтелеаоуальних умінь і навичок (Паламарчук НФ., 1987). За 
даною методикою навчання учнів основним розумовим операціям 
здійснюється у такі етапи:

1. Визначення наявного рівня сформовакості в учнів певного 
інтелектуального уміння через пропонування їм відповідних завдань без 
попередніх коментарів.

2. Мотивація опанування школярами певного інтелектуального 
уміння, розкриття способу його використання у навчально-пізнавальній та 
науково-досяідницькій діяльності.

3. Наукове означення інтелектуального уміння; ознайомлення учнів з 
пам яткою-орієнтиром формування інтелектуального уміння.
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4. Використання пам'ятки-орієнтиру при виконанні відповідного 
навчального завдання; включення завдань на використання 
відповідного інтелектуального уміння у повсякденну класну та домашню 
навчальну роботу учнів.

5. Р егулярн и й  контроль за ступенем опанування учнями 
інтелектуальним умінням шляхом включення відповідних завдань v 
поточний та тематичний контроль знань.

З метою глибшого засвоєння інтелектуальних умінь доцільно 
систематично привчати учнів будувати відповіді на запитання з 
обов'язковим використанням розумових операцій. Для цього можна 
запропонувати учням таку пам”ятку (Паламарчук ВФ.. О р л о в  С.И. 19881. 

Як побудувати відповідь на запитання:
•визнячи коло знань, що складають відповідь на запитання;
•встанови у матеріалі взаємозалежності та зв'язки (причинно-наслідкові 

тощо);
•використовуй матеріал інших тем, що пов’язаний з даним запитанням; 
•використовуй у відповіді наукові терміни, шо найбільш точно 

відбивають об'єкти, явища та закономірності;
•підтверджуй теоретичні положення конкретними прикладами; 
•обгрунтовуй конкретні приклали теоретичними положеннями;

розглядай факти як прояв загальних закономірностей;
•викладай думки послідовно, логічно, доказово;
•завершуй відповідь висновками та узагальненнями.

Систематична робота з формування загальнонавчальних 
інтелеаоуальних та інформаційних умінь і навичок значно покращує 
опанування учнями навчального матеріалу відповідного предмету, яке в 
такому разі здійснюється усвідомлено та осмислено, сприяє загальному 
інтелектуальному розвиткові учнів; посилює мотивацію навчання.
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(Чернівці)

НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СТИ ЛЮ
ЖИТТЯ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ ТА СУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Екологічна ситуація в Україні та стан здоров’я людей на сьогодні 
вимагають проведення урядом України великої роботи із збереження та 
відновлення здоров'я нації. Проблема необізнаності населення щодо 
збереження свого здоров'я та профілактики захворювань в країні с 
невирішеною та стоїть гостро. Незадовільний стан суспільного здоров'я, 
економічна скрута, безробіття призвели до того, що майже на 242 тис. І 
людей скоротилась чисельність населення України за вісім місяців 2002 
року (з часу проведення всеукраїнського перепису населення). Число 
померлих перевищує число народжених у всіх регіонах України.

Наша держава посідає перше місце у світі з техногенно- 
небезпечного навантаження на кожний кілометр території. Впливають 
наслідки Чорнобильської катастрофи 1986 р. (майже 5% населення 
> країни проживає на території, що зазнала радіаційного забруднення (2)) 
та Чернівецької ‘‘хімічної” хвороби дітей та дорослих 1988 року. Через 
відсутність належних очисних споруд в атмосферу щороку викидається
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понад 12 млн. тонн шкідливих речовин. Зони екологічного л и х а  о х о п и л і  
близько 30% нашої території. У водойми України тільки в 1997 р. скин о 
І 5 тис. тонн нафтопродуктів, 18 млн тонн сульфатів, 2,2 млн тонн 
хлоридів, 58 тис. тонн нітратів [5].

Здоров'я підростаючого покоління України катастрофічно 
погіршується. 78% випускників шкіл хронічно хворі. Збільшується 
захворюваність підлітків 15-17 років із діагнозом, що поставили вперше, 
смертність серед підлітків зросла більше ніж на третину. Через відсутність 
коштів держава неспроможна забезпечити повноцінне харчування 
підлітків, відпочинок та лікування. Держава виділяє на надання медичних 
послуг кожному громадянину України протягом року біля 19 доларів, тоді 
як у США на кожну людину припадає 3,5 тис. доларів [5]. В останні роки 
відмічається ріст онкологічної патології, туберкульозу та СН]Ду. Сьогодні 
в Україні нараховується близько 660 тисяч хворих на туберкульоз. Це 
приблизно 1,4% від усієї чисельності населення країни, з них 123 тисячі 
(0,4%) хворих на активний туберкульоз. Не менш серйозною проблемою в 
Україні є захворюваність на СНІД. Число СНІД-інфікованих за три роки 
збільшилось у 100 разів і становить приблизно 20 тисяч чоловік. Поряд з 
поширеними захворюваннями серцево-судинної системи, травного тракту 
та ендокринної системи за останні 10 років з'явились нові захворювання -  
синдром хронічної втоми і синдром дисбалансу з навколишнім світом. Ці 
захворювання виникають в результаті нескінченних стресів, конфлікгнігх 
ситуацій, постійного емоційного перевантаження, екстремальних умов 
нашої дійсності, складної криміногенної обстановки.

Педагогічний процес навчальних закладів повинен узяти на себе 
функцію виховання свідомого відношення до свого здоров'я і формування 
здорового стилю життя, вивчення питань із збереження здоров'я.

Найінтенсивнішого розвитку отримала нормативна дисципліна 
"Безпека життєдіяльності”, що відображає освітянський напрям, який 
почав формуватись понад 10 років тому і має за мету надання людині 
знань з безпеки її життя і діяльності за будь-яких ситуацій, що можуть 
статися впродовж життя [3].

В Україні активне введення уроків здоров'я у загальноосвітній школі 
почалося з 1990р. Дисципліна називається вапеологія. Для валеологічного 
становлення у навчальних закладах потрібно визначити і сформувати 
необхідний обсяг знань санітарно-гігієнічного, анатомо-фізіологічного, 
психологічного і фізичного напрямків. Особливу увагу необхідно 
приділити санітарно-гігієнічному вихованню особистості, низький рівень 
як°го призводить до спалахів інфекційних захворювань [1].

За таких умов великого значення набуває формування у молоді 
певного рівня знань з основ медичних знань, починаючи із
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акреди тац ією  ж кт тх  цінностей в Україні здоров'я не займає провід,,. І
місце Так у студентів, які навчаються в ЧНУ, здоров'я знаходиться на 
сьомому-восьмому місці. Навіть серед дорослих здоров'я посідає четверте 
місце в ряду основних життєвих цінностей. Під час тестування студентів 
1-3 курсів ари аналізі питання “Чи слідкуєте ви за своїм здоров'ям ? 
позитивну відповідь дали 67% юнаків і 60% дівчат.

На сьогоднішній день в Україні активно займаються фізкультурою і І 
спортом 6-8% населення країни, тоді як у США -  60%, а в Японії -  80%. У 
США здоров'я -  найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього 
суспільства [6].

Для формування здорового способу життя недостатньо і 
сконцентрувати зусилля лише на подоланні факторів ризику різних І 
захворювань, боротьбі з шкідливими звичками, нераціональним І 
харчуванням, конфліктними ситуаціями. Здоровий спосіб життя -  це І 
основа первинної профілактики захворювань. Від того, наскільки вдасться І 
сформувати і закріпити у свідомості індивіда і суспільства навички І 
здорового способу життя, залежить реалізація потенціалу особистості ’ 
Ніякі зусилля суспільства, що спрямовані на збереження і зміцнення І 
здоров'я населення не дадуть позитивного результату, якщо не буде І 
сформоване активне ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих. | 
Досягнення цієї мети неможливе без всебічного гігієнічного виховання І 
особистості.

Курс “Основи медичних знань”, який викладається студентам І 
педагогічних спеціальностей, дає можливість формувати свідоме І 
відношення до здоров'я і методів його збереження.

В розділі “Функціональні основи життєдіяльності організму” 
приділяється увага розумінню організму людини як складної І 
саморегулюючої системи. Знайомство з основами біоритмології дозволяє І 
проводити студентам індивідуальну профілактику функціональних І 
розладів фізіологічних систем, уникати дисинхронозів, які суттєво 
впливають на стан здоров'я.

При вивченні розділу “Охорона здоров'я дітей та підлітків” студенти І 
знайомляться з методами загартовування, отримують елементарні навички 
масажу і самомасажу. Саме цей розділ містить теми, які максимально І 
дозволяють зрозуміти важливість збереження і підтримання здоров'я. І 
закладає основи первинної профілактики.

ослика увага молоді звертається на вплив шкідливих звичок, таких як І 
паління, вживання алкоголю та наркотиків. Проведене серед студентів 1-3 І 
курсів тестування показало, що палять 49% хлопців і 25% дівчат. Часто |  
вживають алкоголь 1% хлопців і 0,4% дівчат, рідко -  53% і 15% І

загал ьн оосв ітн іх  шкіл і п р о д о в ж у ю ч и  у  навчальних закладах різних рівн ів
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відповідно. Пробували вживати наркотики 40% хлопців і 1% дівчат 
С т у д е н т и  знайомляться з токсичною дією на організм тютюнч 
різноманітних наркотичних засобів, алкоголю. Пропагується здоровий 
спосіб життя, методи боротьби з шкідливими звичками.

Особливу зацікавленість викликають питання, в яких закладаються 
основи особистого щасливого життя. Це питання планування сім'ї з 
основами контрацепції, розуміння шкідливості абортів для здоров'я 
майбутньої матері - як фізичного так і духовного. Профілактиці 
венеричних хвороб і СНІДу приділяється більше часу, ніж це передбачено 
програмою в зв'язку з актуальністю цих проблем.

Враховуючи значну розповсюдженість серцево-судинних 
захворювань, значна увага приділяється шляхам профілактики даної 
патології. Пропагуються серед молоді заняття спортом як метод боротьби 
з гіподинамією та підвищення витривалості серцево-судинної системи. Із 
підвищенням фізичної працездатності знижуються депресія, тривожність, 
при цьому збільшується самооцінка та полегшується соціальна адаптація
[4].

Сьогоднішнє життя кожної людини насичене різноманітними 
стресами, які негативно впливають на стан здоров'я. На заняттях, при 
розгляді відповідних тем, пояснюється вплив стресу на виникнення 
хвороб, розглядаються прийоми регулювання емоційного стану.

Однією з проблем сьогодення є проблема повноцінного і 
раціонального харчування. Адже порушення режиму харчування, гіпо- та 
авітамінози ведуть до розвитку' хвороб травної системи, порушення 
обміну речовин. Тому теми, в яких викладаються основи раціонального 
харчування, дієтотерапія при різних захворюваннях, викликають 
зацікавленість у студентів. На нашу думку, слід приділяти увагу і 
питанням вегетаріанства, роздільного харчування та ін., неправильне 
використання яких нерідко приводить до небажаних наслідків.

За період навчання на кафедрі студенти отримують достатні знання з 
основ медицини, охорони здоров'я дітей для того, щоб ефективніше 
проводити навчально-виховну роботу в школі і в умовах надзвичайних 
ситуацій, надавати невідкладну допомогу дітям і дорослим. При наданні 
першої невідкладної допомоги при травмах значна роль належить 
вчителю, що знаходиться на місці пригоди. Звідси необхідність засвоєння 
майбутніми педагогами знань і практичних навичок із розпізнання різних 
травм, кровотеч, вибору найбільш доцільного способу допомоги в 
кожному конкретному випадку, правильному і швидкому виконанні 
практичних дій. З метою формування таких навичок викладачі 
°Рпанізовують практичні заняття у вигляді рішення ситуаційних задач і 
Шігоритмів.
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Знайомляться студенти і з заходами щодо підвищення опірності 
людей, особливо дітей, до інфекцій: підвищення опірності організму 
шляхом фізичного виховання та загартовування, санітарно-виховної 
роботи з використанням шкільної програми в напрямку виховання 
гігієнічних навичок, правил поведінки в умовах підвищеної епідемічної 
небезпеки або у вогнищі інфекцій. Звертається увага на роль вчителя та 
вихователя в підвищенні санітарної культури дігеи (в напрямку особистої 
гігієни, гігієни життя, розумне відношення до профілактичних щеплень 
загартовування, занять спортом та in.).

В результаті вивчення курсу студенти повинні усвідомити поняття 
про нормальний, фізіологічний процес життєдіяльності та основні 
патологічні порушення, що виникають внаслідок впливу зовнішнього та 
змін внутрішнього середовища. Такі знання дозволять майбутньому 
вчителю на науковій основі, з урахуванням індивідуальних особливостей 
дитини будувати навчальну та виховну роботу', оволодіти основними 
засобами профілактики захворювань у дітей та підлітків, вміти надати 
першу медичну допомогу при невідкладних станах, що виникають при 
порушенні функцій життєво важливих внутрішніх органів, при гострих 
отруєннях, інфекційних хворобах та травмах.
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О.Сорока
(Тернопіль)

ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАЄШ?* 
ЕЛЕМЕНТІВ АРТ-ТЕРАПІЇ НА УРОКАХ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Проблеми духовного відродження та розвитку сучасного суспільства 
вимагають посиленої уваги вчених різних галузей знань, у тому числі и
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педагогічної науки до проблем людини, вивчення потреб і чинників її
формування в контексті культури.

Розвиток людини -  надзвичайно складний процес, в якому беруть 
участь багато факторів. Серед них помітну роль відіграє і художня 
культура -  специфічна сфера діяльності з різнорідними і неоднозначними 
зв’язками з багатьма сферами суспільного життя.

Соціальна значущість мистецтва визначається рівнем вплив) 
художніх образів на внутрішній світ людини, на всі напрямки її соціальної 
діяльності.

Науково обґрунтована і педагогічно доведена доцільність використання 
образотворчого мистецтва в навчально-виховному процесі, зокрема з метою 
забезпечення гармонізації емоційних і логічних компонентів діяльності 
особистості, реалізації її творчого потенціалу. Оскільки образотворче 
мистецтво загальновизнано складовою духовної культури суспільства й 
водночас специфічним видом практично-духовного опанування світу, цілком 
очевидним виступає його неоціненне значення для цілісного суспільного 
виховання особистості, її емоційного, естетичного й інтелектуального 
розвитку (О.О.Біла, С.В.Коновець, Б.М .Йєменський, Л.О.Хомич, 
Н.М.Чернуха, Г.П.Шевченко).

Серед інших видів мистецтв саме образотворче мистецтво справляє на 
людину чи не найефективнішу дію, бо завдяки своїй універсальності плідно 
розвиває її емоційно-чуттєву сферу, поглиблює знання, інтенсифікує візуаль
ний і сенсорний досвід, формує загальну та естетичну культуру.

Педагогічні аспекти використання образотворчого мистецтва з метою 
прицільного впливу на особистість учня були предметом дослідницької уваги 
як теоретиків (Ю.Б.Борєв, ЄЛЛльїн, О.М.Олексюк, Б.П.Юсов та ін.), так і 
практиків (І.П.Волков, І.П.Глінська, Г.Кершениггейнер, В.А.Лай, 
Б.М.Неменський, В.О.Сухомлинський та ін.).

Останнім часом посилену увагу науковців (А.Бітова, Т.Буслаєва, 
Г.Зільбертер, О.Коиитін) привертає арт-тералія як один з методів 
психологічної роботи, що використовує можливості мистецтва для 
досягнення позитивних змін в інтелектуальному, емоційному й 
особистісному розвитку людини.

Сучасне розуміння арт-терапїі припускає, по-перше, використання 
мови образотворчої експресії; по-друге, особистісну участь людини в 
образотворчій діяльності.

Відомо, що арт-терапія використовує у своїх методиках образотворче 
мистецтво, за допомогою якого особистість може виразити свій 
психоемоційний стан. На основі аналізу малюнків можна досить точно 
Діагностувати найменші зміни в психічному стані людини.

Згідно з розумінням природи творчих процесів адаптаційний вплив 
аРД-терапії на психіку можна пов'язати із самою сутністю мистецтва, адже
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мобілізація латентних творчих сил сама по собі мас терапевтичний
характер. • ... _

Фізичний і фізіологічний випив арт-терапи полягає в тому, що І
творчість, особливо образотворча, сприяє поліпшенню зорово-рухової 
координації, відновленню і розвитку моторики. Не можна недооцінювати І 
також безпосереднього впливу на організм кольору, ліній, форми. Ще в 
Японії з давніх часів лікували нервові потрясіння малюванням ієрогліфів. 
Пізніше з'ясувалося, що при цьому людина цілком розслаблюється і 
помітно знижується частота її пульсу.

В цілому значення до арт-терапії неможливо переоцінити. Так. 
психологи рекомендують використовувати заняття творчістю як
профілактичний засіб, як своєрідний спосіб обговорення причин
емоційного дискомфорту. Недарма більшість відомих психологічних 
діагностичних засобів засновані на малюнкових тестах.

З огляду на специфічні можливості образотворчого мистецтва, арт- 
терапія має суттєві переваги перед іншими -  заснованими винятково на 
вербальній комунікації -  формами психотерапевтичної роботи, а саме:

- практично кожна людина (незалежно від свого віку, культурного 
досвіду і соціального стану) може брати участь в арт-терагіевтичній 
роботі, яка не вимагає від неї будь-яких здібностей до образотворчої 
діяльності чи художніх навичок. Кожен, будучи дитиною, малював 
ліпив і грав, тому арт-терапія не має обмежень у використанні;

- арг-терапія є засобом переважно невербапьного спілкування. Це 
робить її особливо цінною для тих, хто недостатньо добре володіс 
мовою, має труднощі в словесному описі своїх переживань, або. 
навпаки, надмірно пов'язаний з мовним спілкуванням. Символічна 
мова дозволяє людині більш точно виразити свої переживання, по- 
новому глянути на ситуацію і життєві проблеми і знайти завдяки 
цьому шлях до їх вирішення;

- продукти образотворчої діяльності є об'єктивним свідченням 
настроїв і думок людини, що дозволяє використовувати їх для 
динамічної оцінки стану, проведення відповідних досліджень;

- арт-терапевтична робота в більшості випадків викликає в людей 
позитивні емоції, допомагає перебороти апатію і безініціативність, 
сформувати більш активну життєву позицію;
арт-терапія заснована на мобілізації т в о р ч о г о  потенціалу людини 
внутрішніх механізмів саморегуляції та зцілення. Вона відповідає 
фундаментальній потребі в самоактуалізації -  розкритті широкого 
спектра можливостей людини і утвердження нею свого 
індивідуально-неповторного способу буття у світі.

Серед численних змін у діяльності арт-терапевтів за останні роки слід 
також зазначити підвищення їхньої ролі в соціальній і освітній сферах.

146



Мова йде, в основному, про робоїу в спеціалізованих школах і з дітьми, 
що відвідують загальноосвітні школи, але мають визначені емоційні та 
поведінкові порушення, що відбиваються на їхній успішності.

На заняттях образотворчого мистецтва діти створюють свій художній 
образ через сприймання мови художньої виразності живопису, графіки, 
скульптури, паперової пластики, глини, тобто реагують експресивно. 
Музика, в свою чергу, виховує емоційно. Заняття, пов'язані з мистецтвом, 
повинні звільняти творчу енергію дітей і робити їх активними учасниками 
творчого процесу. У зв'язку з цим постає питання про пошук нових 
методів ознайомлення дитини з мистецтвом. Розповсюдженою стає думка, 
що викладання образотворчого мистецтва -  це своєрідна терапія з 
використанням засобів мистецтва. Таке розуміння дає вчителю нові 
можливості для вирішення гуманістичних завдань виховання й освіти. 
Таким чином, арт-терапія може бути адаптована й до педагогічної 
практики.

“Педагогічний” напрямок в арт-терапії завжди був значущим і 
розвивався паралельно з “медичним”. Проте фахівці, які працюють в 
педагогічному напрямку, більше використовують терміни “емоційне 
виховання” або “розвиток творчого потенціалу”. Образотворче мистецтво 
містить величезні можливості для розвитку живого емоційного реагування 
на все, що відбувається, залучення життєвого досвіду дитини для її 
особистісного входження в освітній процес, що є важливим аспектом 
гуманізації освіти.

Головним завданням учителів мистецтва є формування художньої 
культури дитини як невід'ємної частини її духовної культури. На заняттях 
образотворчого мистецтва педагог залучає дітей до світу професійного 
мистецтва, краси природи; розвиває уміння і навички художньої 
діяльності; формує морально-естетичну чуйність до прекрасного, 
художньо-творчу активність. Краще всього цього можна досягнути при 
використанні педагогом елементів арт-терапії. Дитина повинна відчувати 
зі сторони педагога підтримку, зацікавленість у спільній творчості та 
спілкуванні; а також, що образотворча діяльність —  це вільний процес. 
Вона повинна навчитися “відкривати” себе в цьому процесі, 
використовуючи і мобілізуючи свої творчі резерви, що позитивно 
позначається на розвитку особистості в цілому.

Слід також відмітити, що арт-терапія покликана допомогти дитині 
справитися зі своїми психологічними проблемами, відновити емоційну 
Р'вновагу чи усунути порушення поведінки.
_ Загальновизнано, що однією з особливостей дитини є те, що вона у 
сільціості випадків має труднощі у вербалізації своїх проблем і 
п̂ реживань. Для дітей природна невербапьна експресія, в тому числі й 
0 Разотворча. Особливо це проявляється, якщо дитина має мовні
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мобілізація латентних творчих сил сама по собі має терапевтичний 
характер.

Фізичний і фізіологічний вплив арт-терапп полягає в тому, що 
творчість, особливо образотворча, сприяє поліпшенню зорово-рухової 
координації, відновленню і розвитку моторики. Не можна недооцінювати 
також безпосереднього впливу на організм кольору, ліній, форми. Ще в 
Японії з давніх часів лікували нервові потрясіння малюванням ієрогліфів. 
Пізніше з'ясувалося, що при цьому людина цілком розслаблюється і 
помітно знижується частота її пульсу.

В цілому значення до арт-терапії неможливо переоцінити. Так. 
психологи рекомендують використовувати заняття творчістю як 
профілактичний засіб, як своєрідний спосіб обговорення причин 
емоційного дискомфорту. Недарма більшість відомих психологічних 
діагностичних засобів засновані на малюнкових тестах.

З огляду на специфічні можливості образотворчого мистецтва, арт- 
терапія має суттєві переваги перед іншими -  заснованими винятково на 
вербальній комунікації -  формами психотерапевтичної роботи, а саме:

- практично кожна людина (незалежно від свого віку, культурного 
досвіду і соціального стану) може брати участь в арт-терапевтичніїі 
роботі, яка не вимагає від неї будь-яких здібностей до образотворчої 
діяльності чи художніх навичок. Кожен, будучи дитиною, малював, 
ліпив і грав, тому арт-терапія не має обмежень у використанні:

- арт-терапія є засобом переважно невербального спілкування. Це 
робить її особливо цінною для тих, хто недостатньо добре володіє 
мовою, має труднощі в словесному описі своїх переживань, або. 
навпаки, надмірно пов'язаний з мовним спілкуванням. Символічна 
мова дозволяє людині більш точно виразити свої переживання, по- 
новому глянути на ситуацію і життєві проблеми і знайти завдяки 
цьому шлях до їх вирішення;

- продукти образотворчої діяльності є об’єктивним свідченням 
настроїв і думок людини, що дозволяє використовувати їх для 
динамічної оцінки стану, проведення відповідних досліджень;

- арт-терапевтична робота в більшості випадків викликає в людей 
позитивні емоції, допомагає перебороти апатію і безініціативність, 
сформувати більш активну життєву позицію;
арі-терапія заснована на мобілізації творчого потенціалу людини 
внутрішніх механізмів саморегуляції та зцілення. Вона відповідає 
фундаментальній потребі в самоактуалізації -  розкритті широкого 
■-П-лТре можливостей людини і утвердження нею свого 
індивідуально-неповторного способу буття V світі.

Серед численних змін у діяльності арт-терапевтів за останні роки слід 
також зазначити підвищення їхньої ролі в соціальній і освітній сферах-
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ІУїова йде, в основному, про робоїу в спеціалізованих школах і з дітьми. 
щ0 відвідують загальноосвітні школи, але мають визначені емоційні та 
повед ін ков і порушення, шо відбиваються на їхній успішності.

На заняттях образотворчого мистецтва діти створюють свій художній 
образ через сприймання мови художньої виразності живопису, графіки, 
скульп тури , паперової пластики, глини, тобто реагують експресивно. 
Музика, в свою чергу, виховує емоційно. Заняття, пов’язані з мистецтвом, 
повинні звільняти творчу енергію дітей і робити їх активними учасниками 
творчого процесу. У зв'язку з цим постає питання про пошук нових 
методів ознайомлення дитини з мистецтвом. Розповсюдженою стає думка, 
шо викладання образотворчого мистецтва -  це своєрідна терапія з 
використанням засобів мистецтва. Таке розуміння дає вчителю нові 
можливості для вирішення гуманістичних завдань виховання й освіти. 
Таким чином, арт-терапія може бути адаптована й до педагогічної 
практики.

“Педагогічний” напрямок в арт-терапії завжди був значущим і 
розвивався паралельно з “медичним”. Проте фахівці, які працюють в 
педагогічному напрямку, більше використовують терміни “емоційне 
виховання” або “розвиток творчого потенціалу”. Образотворче мистецтво 
містить величезні можливості для розвитку живого емоційного реагування 
на все, що відбувається, залучення життєвого досвіду дитини для її 
особистісного входження в освітній процес, що є важливим аспектом 
гуманізації освіти.

Головним завданням учителів мистецтва є формування художньої 
культури дитини як невід'ємної частики її духовної культури. На заняттях 
образотворчого мистецтва педагог залучає дітей до світу професійного 
мистецтва, краси природи; розвиває уміння і навички художньої 
діяльності; формує морально-естетичну чуйність до прекрасного, 
художньо-творчу активність. Краще всього цього можна досягнути при 
використанні педагогом елементів арт-терапії. Дитина повинна відчувати 
зі сторони педагога підтримку, зацікавленість у спільній творчості та 
спілкуванні: а також, що образотворча діяльність — це вільний процес. 
Вона повинна навчитися “відкривати” себе в цьому процесі, 
використовуючи і мобілізуючи свої творчі резерви, що позитивно 
позначається на розвитку особистості в цілому.

Слід також відмітити, що арт-терапія покликана допомогти дитині 
Правитися зі своїми психологічними проблемами, відновити емоційну 
Р'вновагу чи усунути порушення поведінки.
_ Загальновизнано, що однією з особливостей дитини є те, що вона у 
Оі-іьщості випадків має труднощі у вербалізації своїх проблем і 
п̂ Реживань. Для дітей природна невербальна експресія, в тому числі й 
°°разотворчя. Особливо це проявляється, якщо дитина має мовні
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порушення. Переживання і почуття дітей безпосередніш е і емоційніше
“звучать’5 в образотворчій продукції. ,

Варто враховувати і тс, що ігровий простір, образотворчий матеріал і 
образ є для дитини засобами психічного захисту і саморегуляції, до яких 
вона звертається у важких для себе обставинах. Це, зокрема, пов'язано з 
можливістю образотворчого образу досить тривалий час “утримувати'’ 
афекти, не даючи їм “виплеснутися” назовні. Тому образ може виступати 
для дитини своєрідним “контейнером” (“нагромаджувачем”), усередині 
якого складні почуття зберігаються доти, поки дитяча свідомість не зможе 
їх “побачити” чи “прийняти”.

Зупинимось детальніше на методиці проведення арт-терапевтичної о
заняття з дітьми.

Початок заняття — це налаштування на творчість. Завдання цього 
етапу — підготовка учасників до спонтанної художньої діяльності та 
внутрішньогрупової комунікації. Тут використовуються ігри, рухові й 
танцювальні вправи, нескладні образотворчі прийоми. Наприклад, різні 
варіанти техніки “карлючки” (“карлючки тіла”, “каляки”), техніка 
“закритих очей”, “автографи”, “естафета ліній”. При виконанні цих вправ 
відбувається зниження контролю з боку свідомості та настає релаксація.

Другий етап. Актуалізація візуальних, аудіальних, кінестетичних 
відчуттів.

На даному етапі можна використовувати малювання у сполученні з 
елементами музичної і танцювальної терапії. Музика як терапевтичний 
засіб, на думку багатьох вітчизняних і закордонних учених (С.С. Корсаків. 
В.М. Бехтерєв, К. Швабі й ін.), впливає на настрій людини, поліпшує її 
самопочуття, стимулює її волю до зцілення, допомагає активно брати 
участь у лікувальному процесі.

Для занять краще підбирати мелодійні композиції без тексту, які не 
викликають протесту в учасників. Голосність звучання також 
установлюється з загальної згоди. Помітимо, що необхідно змінити чи 
виключити музику, якщо цього бажає хоча б один із присутніх. Можна 
сполучити арт- і танцювально-рухову терапію.

Третій етап -  індивідуальна образотворча робота. Цей етап припускає 
індивідуальну творчість для дослідження власних проблем і переживань. 
Прийнято вважати, що всі види підсвідомих процесів, у тому числі страхи, 
сновидіння, внутрішні конфлікти, ранні дитячі спогади, відбиваються н 
образотворчій продукції при спонтанній творчості. Більш того, заняття 
візуальним мистецтвом, на думку англійського арт-терапевта С. Скейфі,

РОЗКРИТТЮ ЗНуїрїІіХНІХ СИЛ ЛЮДИНИ. ГаКИМ ЧИНОМ, ЛЮДу-г-'-
невербальною мовою повідомляє про свої проблеми і почуття, вчиться 
розуміти й аналізувати свої емоції. Деякі діти намагаються створювати 
реалістичні, красиві малюнки. Тому необхідно пояснити учасникам
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з а н я т т я , то їхні робота не будуть оцінюватися. Важливий процес 
с п о н т а н н о ї творчості, емоційний стан “малювальника’, його внутрішній 
сВіт, пош ук адекватних засобів самовираження.

Д а н и і етап заняття сприяє непрямій діагностиці. Так. деякі додаткові 
відомості про автора можна одержати при інтерпретації малюнків 
відповідне) до стійких критеріїв відомих проективних методик. Однак 
варто уникати прямолінійних аналогій і поспішних висновків. При виборі 
образотворчих засобів потрібно враховувати стан особистості “тут і 
тепер”, її потребу в маскуванні травматичних переживань, бажання 
контролювати емоції й ін. Звичайно на перших заняттях учасники 
прагнуть працювати знайомими і звичайними засобами. І тільки в міру 
подоланні психологічного захисту починають експерименту вати, стають 
більш еюпресивними. Як правило, діти з високою особистісною чи 
ситуативю ю  тривожністю спочатку малюють простим олівцем, 
багаторазово виправляючи зображення, а тільки потім розфарбовують 
його.
Коли переборені захисні тенденції, фарби здатні викликати сильний 
емоційний відгук, стимулювати уяву і волю творчості. Поліфонія квітів і 
відтінків дозволяє більш точно відобразити нюанси настрою і психічного 
стану.
Прийнято вважати, що пластичні матеріали (глина, пластилін, тісто) 
найбільшою мірою підходять для вираження сильних переживань, 
агресивних почуттів, страхів.

Четвертий етап -  активізація вербальної і невербальної комунікації. 
Головним завданням цього етапу є створення умов для внутрігрупової 
комунікації. Кожному учаснику пропонується показати свою роботу і 
розповісти про ті думки, почуття, асоціації, які виникають в процесі 
образотворчої діяльності. Ступінь відкритості і відвертості самопрезентації 
залежить від рівня довіри до групи, до арт-терапевта, від особистісних 
особливостей дитини. Якщо вона з якихось причин відмовляється від 
висловлювань, не слід наполягати.

М охна запропонувати учасникам скласти історію про свій малюнок і 
придумати для нього назву. Починати розповідь можна словами “Жила собі 
людина, схож а на мене...” . Такий початок полегшує вербалізацію 
внутрішнього стану і підсилює ефект проекції й ідентифікації. Із розповіді 
Учасника можна зрозуміти, кого він засуджує, кому співчуває, ким 
захоплюєгься. Тому неважко скласти уявлення про нього самого, його 
Цінності Р, інтереси, відносини з навколишніми.

П'ятий етап — колективна робота в малих групах. Учасники 
Придумують сюжет і грають невеликі спектаклі. Переклад травмуючих 
ПеРеживань у комічну форму призводить до катарсису, звільненню від 
Неприємних емоцій.
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Шостий етап -  рефлексивний аналіз. Підсумковий, останній етап 
припускає рефлексивний аналіз у безпечній обстановці. Атмосфера 
емоційної теплоти, емпатії, турботи дозволяє кожному учаснику арт 
терапії пережити ситуацію успіху в тій чи іншій діяльності. Учасники 
здобувають позитивний досвід самоповаги і самоприйняття, у них 
зміцнюється почуття власної гідності, поступово коректується образ Я 
На завершення необхідно підкреслити успіх всіх і кожного.

При корекції проблем особистісного розвитку доцільні “ігри з 
кольором”. Наприклад, можна дати завдання намалювати і розфарбувати 
відповідно до власних асоціацій такі емоційні стани, як щастя, сум, гнів, 
страх і т.п. Інший варіант — при малюванні використовувати тільки один 
колір, що подобається, чи навпаки, не подобається. За допомогою техніки 
“Монотипія” можна допомогти учасникам перебороти психологічні 
бар'єри, негативні переживання, побоювання, зняти емоційну напругу, 
тривожність.

Отже, мистецгво здатне створювати такі умови, в яких мовні бар'єри 
не представляються перешкодою. Завдяки мистецтву закриті границі 
стають відкритими проникненню загальнолюдського досвіду. Арт 
терапевтичні можливості мистецтва можуть бути цінним надбанням у 
роботі вчителя образотворчого мистецтва.

Список літератури:
1. Д. Аллан Ландшафт детской души. - СП б -  Мшіск, 1997.
2. Захаров А.И. "Дневные и ночные страхи у детей". -  СПб, 2000.
3. Коваль Л.Г., Зверева І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка /  Соціальна робота: Ііавч

посібник. - K.: ІЗМІІ, 1997.
4. Копьгтин А.И. Основы арт-терапии. -  СПб, 1999.
5. Осипопа A.A. Общая психокоррекция. -  N4, 2000.
6. В. Оклендер Окна в мир ребенка. -  М, 1997.
7. К. Рудестам Групповая психотерапия. -  СПб, 1998.

Віктор Сушанко, Наталя Слюсарчук
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ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Проблемою розвитку пізнавального інтересу займалося багато 
педагогів і психологів. К.Д.Ушинський розглядав інтерес як засіб 
УрПГ? Н0.Г0 навчання та Морального розвитку особистості. Він говорив. 
„Розсудіть у людині палкий інтерес до корисного, високого і 
морального — і ви можете не хвилюватися — вона збереже людська 
гідність” [7].
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ф.А.Дістерверг переконував, що для того, щоб привернути уваїл 
учнів, треба зацікавити їх своєю особистістю, викладацькою 
майстерністю, а це викличе пізнавальний інтерес до предмета.

Проблемою розвитку пізнавального інтересу молодших школярів 
займався відомий німецький педагог Йоган Фрідріх Гербарт (1776- 
1847). В ін  вважав, шо для досягнення педагогічної мети шляхом 
навчання необхідно, щоб повідо.мленні знання не лягли в душу дитини 
непоруш ною  ношею, а гріли б почуття вихованця і сприяли 
виробленню вмінь робити самостійні висновки і застосовувати знання. 
Нові знання повинні викликати у вихованця інтерес, і при цьому, 
інтерес багатосторонній. Головна мета виховання, за Гербартом, - 
гармонія волі з етичними ідеалами і вироблення багатосторонніх 
інтересів [1].

У наш час відомі праці Г.І.Щукіної, В.Д.Шадрикова, 
А.К.Макарової, Н.Г.Морозової, В.І Л озової та ін.

Разом з тим багато таких робіт вийшли до реформи освіти в 
Україні, тому вони не враховують переходу на чотирирічне навчання в 
початковій школі, на дванадцятибальну систему оцінювання. Це дає 
змогу вважати, що існуючі підходи до проблеми розвитку 
пізнавального інтересу молодших школярів є недосконалим. Вони 
потребують подальшого вивчення та вдосконалення.

Сьогодні перед школою суспільство ставить завдання виховати 
особистість з активною життєвою позицією, чітким науковим 
світоглядом, яка мислить самостійно та творчо. Роль початкової школи 
в розв’язанні цих питань вирішальна. Для того, щоб забезпечити високу 
пізнавальну активність дітей та їх позитивне ставлення до занять, 
необхідно створити відповідний мікроклімат, в якому панувала б 
атмосфера довірливості, зацікавленості та розвитку розумових 
здібностей дитини.

Саме тому на сучасному етапі є актуапьною проблема розвитку й 
активізації пізнавального інтересу молодших школярів. Адже саме від 
рівня розвитку залежить успішність учнів у навчально-виховному 
процесі, розвиток його здібностей, взагалі гармонійний і всебічний 
розвиток особистості.

Пізнавальний інтерес збагачується в процесі життєдіяльності 
людини, формується в соціальних умовах її існування. Пилив 
мотиваційної сфери на пізнавальний інтерес безперечний, оскільки сам 
'птерес виступає як неопосередкований внутрішній збудник 
п}знавальної діяльності. Вироблення в учнів інтересу до пізнавальної 
Діяльності -  одна із складних проблем педагогіки та психології.

ітчизняні та зарубіжні педагоги, філософи та соціологи, які вивчали 
проблему розвитку інтересу, надавали великого значення дослідженню
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його природи та структури. Інтерес -  цс спосіб відношення соціального 
суб’єкта до необхідних умов існування та його розвитку, щ0 
виявляється у прагненні створювати й використовувати ці умови 
Інтерес людини характеризується таким її станом, коли в неї виникає 
підвищена, вибіркова спрямована пізнавальна потреба більш глибоко та 
всебічно щось зрозуміти, усвідомити в окремій галузі практики чи 
теорії і тим самим не лише розширити й збагатити свої знання, а й 
здійснити певні перетворення в навколишньому середовищі [9].

Фахівці в галузі психології розглядають інтерес як: 
вибіркову спрямованість уваги людини;

- виявлення її розумової та емоційної активності; 
активатор різноманітних почуттів;
особливе поєднання емоційно-вольових та інтелектуальних 

процесів, що підвищують активність свідомості та діяльності людини

И - Інтерес -  мотив, який сприяє орієнтації в якій-небудь області, 
ознайомленню з новими фактами, більш повному і глибокому 
відображенню дійсності. Суб’єктивно -  для індивіда -  інтерес 
визначається в позитивному емоційному тоні, якого набуває процес 
пізнання, в бажанні глибше ознайомитись з об’єктом, дізнатись про 
нього ще більше, зрозуміти його.

Роль інтересів в процесах діяльності дуже велика. Інтереси 
змушують особистість активно шукати шляхи та способи задоволення 
спраги знань і розуміння, яка виникає в неї. Задоволення інтересу, який 
виражає спрямованість особистості, як правило, не призводить до його 
погашення, а, внутрішньо перебудовуючи і збагачуючи його, викликає 
виникнення нових інтересів. Вони відповідають більш високому рівню 
пізнавальної діяльності.

Таким чином, інтереси виступають у якості постійного 
збуджуючого механізму пізнання.

Інтереси можуть бути класифіковані за змістом, метою, широтою і 
стійкістю.

Класифікація інтересів за змістом визначає об’єкти пізнавальних 
потреб та їх реальне значення для цілей даної діяльності й ширше -  для 
того середовища, до якого належить особистість. Психологічно суттєво 
те. до чого проявляє інтерес людина і яка суспільна цінність об г.ктя 
його пізнавальних потреб. Одне із найважливіших завдань школи - 
виховання серйозних і змістовних інтересів, які стимулювали б активну

судову діяльність підлітка чи гснака ■ які зберігались 
за межами школи.

Розрізнення інтересів за ознакою мети визначає безпосередні та 
опосередковані інтереси. Безпосередні інтереси викликаються
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ем оційною  привабливістю значущого об’єкта (..Мені цікаво це знанії 
бачити, розуміти”, - говорить людина). Опосередковані інтереси маніть 
місце тоді, коли реальне суспільне значення чого-небудь (наприклад, 
учіння) і суб’єктивна значимість його для особистості співпадають („Це 
мані цікаво, тому що це в моїх інтересах!’' -  каже в цьому випалю 
людина). У трудовій і учбовій діяльності далеко не все володіє 
безп осер еднь ою  емоційною привабливістю. Тому так важливо 
формувати опосередковані інтереси, які відіграють ведучу роль у 
свідомій організації процесу праці.

Інтереси розрізняються за широтою. У деяких людей вони можуть 
бути сконцентровані в одній області, в інших -  розподілені між 
багатьма об’єктами, які володіють стійкою значимістю. Розкиданість 
інтересів не рідко виступає як негативна риса особистості, однак було б 
неправильно трактувати широту інтересів як недолік. Благотворний 
розвиток особистості, як показують дослідження, передбачає широту’, а 
не вузькість інтересів.

Інтереси можуть класифікуватись і за ступенем їх стійкості. 
Стійкість інтересу виражається в тривалості збереження відносно 
інтенсивного інтересу. Стійкими будуть інтереси, які найбільш повно 
виявляють основні потреби особистості і тому стають суттєвими 
рисами її психологічного складу'. Стійкий інтерес -  один із фактів 
здібностей людини, які пробуджуються і в цьому відношенні має 
визначену діагностичну цінність [8].

Наш аналіз показав, що багатосторонність пізнавального інтересу, 
викликаного навчанням, полягає у:

вивченні зовнішніх предметів (дослідницький інтерес); 
вивченні відношень предметів (спекулятивний інтерес); 
оцінці предметів з боку понять краси і добра (естетичний 

інтерес);
відношення внутрішнього світу людини до інших живих 

організмів і незрозумілого в природі (інтереси: симпатичний, 
громадський і релігійний).

Отже, проблема розвитку пізнавального інтересу молодших 
школярів є актуальною і необхідною для подальшого вивчення.
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ДІАГНОСТИКА ТРИВОЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ

Підлітковий вік як біопсихосоціальний феномен відрізняють 
пов’язані з гормональними змінами в організмі риси поривчастості, 
нестійкості бажань, нетерпимості, зухвальства, допитливості, готовності 
до пожертви тощо, які посилюються з переживанням невпевненості та 
амбівалентності соціального статусу підлітка (вже не дитина, але ще не 
дорослий). Перед підлітком постає ряд соціальних задач: засвоїти ноьі 
ролі, перейняти сімейно-шлюбні установки, підготуватись до економічно 
самостійного життя, інтерналізувати низки цінностей та норм як основу 
переконань та соціально відповідальної поведінки. Із дорослішаням 
пов’язане формування уміння відмовлятись від негайного, 
безпосереднього задоволення багатьох важливих потреб на користь їх 
пізнішого задоволення (наприклад, придбання значущих предметів). [1].

Тривожність -  схильність індивіда до переживання тривоги, яка 
характеризується низьким порогом виникнення реакції тривоги; один з 
основних параметрів індивідуальних відмінностей. Тривожність звичайно 
підвищена при нервово-психічних і важких соматичних захворюваннях, а 
також у здорових людей, які переживають наслідки психотравми, у 
багатьох осіб з девіантною поведінкою. В цілому ж тривожність є 
суб’єктивним проявом неблагополуччя особистості. Сучасні дослідження 
тривожності спрямовані на розрізнення ситуативної т р и в о ж н о с т і 

пов’язаної з конкретною зовнішньою ситуацією, та особистісної 
тривожності, яка є сталою якістю особистості, а також на розробку 
методів аналізу тривожності як результату взаємодії особистості та ЇЇ 
оточення. [1]

Стан тривожності характеризується суб’єктивно переживаємими 
емоціями напруження, стурбованості, неспокою, нервозності, які 
супроводжуються активацією вегетативної нервової системи. Як емоційна
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реакція на стресову ситуацію воно може бути різної інтенсивності і є 
д остатньо  динамічним та мінливим у часі явищем. Тривожна людина живе 
У постійному очікуванні несприятливого розвитку подій. Тривожність 
"визначає індивідуальний рівень чутливості до стресів та в значній мірі 
пов’язана з очікуванням людиною наслідків її успіхів та невдач. Тривожна 
людина нерідко бачить тільки тіньову сторону (очікує негативних 
наслідків -  емоцій або дій -  з боку оточуючих) [4].

Для діагностування тривожності існує декілька методик: тест 
шкільної тривожності Філіпса; проективні методики (малюнки будинку', 
дерева, людини, неіснуючої тварини, плями Роршаха, ситуативні 
малюнки, незакінчені речення тощо); шкала Дж. Тейлор; шкала 
реактивної тривожності Ч. Спілберга; шкала самооцінки рівня 
особистісної тривожності Ч.Спілберга; шкала тривожності В.Г.Норакідзе 
та інші.

З метою вивчення рівня тривожності у підлітків ми використали 
методику “Ш кала тривожності”, розроблену за принципом “Шкали 
соціально-ситуаційної тривоги” Кондаша (1973). Особливість шкал такого 
типу полягає в тому, що в них людина оцінює не наявність або відсутність 
у себе якихось переживань, симптомів тривожності, а ситуацію з погляду 
того, наскільки вона може викликати тривогу.

Обмеження, пов’язані із застосуванням шкали, як і інших методів 
опитування, зумовлені залежністю відповідей від наявності бажання 
відповідати, довіри до експериментатора, правдивості. Це означає, що 
шкапа в першу чергу виявляє тих учнів, які не тільки відчувають 
тривожність, але й вважають необхідним сповістити про це. Часто високі 
бали за шкалою є своєрідним “криком про допомогу'” та, навпаки, за 
“надмірним спокоєм” може приховатись підвищена тривога, про яку 
підлітки з різних причин не хочуть повідомляти оточуючих.

Шкала не повністю забезпечує виявлення тривожності підлітків перш 
за все через велику кількість різних “захисних” тенденцій, починаючи від 
елементарних (небажання розкриватись перед сторонньою людиною) до 
найскладніших захисних механізмів. Крім того, шкала не виявляє 
тривожності, пов’язаної жорстко з визначеними об’єктами.

Бланк методики містить у собі інструкцію та завдання, що дозволяє 
при необхідності проводити її в групі, а також ключ, завдяки якому 
проводиться інтерпретація результатів. На першій сторінці бланку 
вказується П.І.Б., клас, вік, стать та дата проведення дослідження.[36]

Цю методику ми запропонували підліткам 9-го класу ЗОШ № 25 
М-Чернівці. Вибірку склали ЗО учнів, які попередньо брали участь у 
проведеному нами опитуванні. З методикою працювали 16 дівчат та 14 
хлопців.

Ми отримали такі результати:



1 Загальний рівень тривожності у дівчат більший ніж у хлопців Це 
можна пояснити тим, що дівчата взагалі більш емоційні, ніж хлопці (а 
особливо у підлітковому віці). Тому і рівень загальної тривожності , як і 
шкільної, самооціночної та міжособистісної виявляється дещо вищим. 
Крім того, в ході проведення нашого дослідження було видно, що дівчата 
були більш занепокоєні процедурою дослідження. Вони виявляли 
зацікавленість, задавали багато питань, їх більше, ніж хлопців, турбували 
можливі результати. Також їх дуже хвилювало питання, чи не виявить 
тест яскраві відхилення від норми, і чи не будуть їх вважати хворими 
Отже, можна побачити значущість думки оточуючих, що, звісно, і 
підвищує рівень загальної тривожності.

2. Ми спробували визначити, який рівень тривожності більш 
притаманний для цього віку, і отримали такі дані: найбільш часто 
зустрічається “високий” (33,3%) та “дещо підвищений” (26,6%) рівні 
тривожності. Далі йдуть “дуже високий” (20%) та “нормальний” (16,6%) 
рівні тривожності. 1 майже не зустрічається так званий “надмірний 
спокій (3.3%) .Ми пояснюємо це тим, що у підлітків відбувається 
формування ставлення до себе, і будь-які протиріччя між оцінкою, яку дає 
собі підліток, і тим, як оцінюють його оточуючі (особливо референтна 
група), викликає занепокоєння і навіть тривожність. Якщо порівняти між 
собою результати дівчат і хлопців, то побачимо таку картину: серед дівчат 
найчастіше зустрічаються “високий” (31,5%) та “дуже високий” рівні. 
Далі йдуть “дещо підвищений” (12,9%) та “нормальний ” рівні. 
Найменший відсоток у “надмірного спокою” (6,02%).

У хлопців результати дещо відрізняються: на перше місце виступає 
“дещо підвищений” рівень тривожності (35,7%). За ним “високий” (28,5%) 
та “нормальний ” (21,4%) рівні. Найрідше зустрічається “дуже високий" 
рівень (14,2%). Рівня “надмірного спокою ” серед хлопців ми зовсім не 
виявили. Ця методика також дозволила нам виявити, який з видів 
тривожності переважає у підлітків. Шкільна тривожність “нормального” 
рівня виявилась у шести підлітків із тридцяти, “надмірний спокій” - у 
одного, “дещо підвищений” -  у тринадцяти (що є найбільшим), “високий 
рівень ”-  у восьми та “дуже високий” також у одного підлітка з тридцяти 
досліджуваних.

3. Результати по самооціночній тривожності виявились такими: 
‘надмірний спокій ” не виявлено жодного пазу, на в ідм ін у  від 
підвищеного та “високого” рівнів, які проявились по 10 разів (з тридцяти 
чол.), а також “дуже високого” та “нормального” рівнів (по 5 разів).

Міжособистісна тривожність у підлітків показала такі результати: 
найчастіше фіксується “’високий” рівень тривожності — одинадцять чол.- 
на другому місці виявився “дещо підвищений рівень” (вісім ЧОЛ. З
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тридцяти), потім -  “нормальний ” рівень (сім чол.) та “дуже високі-; ..і" 
(чотири чол.). “надмірний спокій” не виявлено.

Різницю між хлопцями та дівчатами можна побачити з наведених 
нижче результатів. З них бачимо, що у дівчат вищі рівні тривожності за 
кожним її видом. Так, у дівчат у шкільній тривожності частіше зустрілися 
“деш о підвищений” та “високий” рівні. А в самооціночній тривозі V 
хлопців частіше, ніж у дівчат, зустрічається “дещо підвищений” рівень, 
тоді як у дівчат у цьом у виді тривоги переважають “високий” та “дуже 
високий” рівні, ця ж тенденція спостерігається і в міжособистісній 
тривозі.

Отже, за даними, отриманими після проведеної методики, ми можемо 
зробити такі висновки:

- для підлітків є характерним високий та дешо підвищений рівень 
тривожності;

- дівчата виявились більш тривожними, ніж хлопці, що можна 
пояснити більшою емоційністю та чутливістю до зовнішніх 
подразників;

- з усіх видів тривожності найвищий рівень виявився у самооціночної 
тривожності, оскільки, саме у підлітковому віці відбувається 
становлення цінностей та формування ставлення до себе й 
оточуючих самооціночна тривожність виявляється вищою.

Особливої уваги потребують перш за все підлітки з високою та дуже 
високою загальною тривожністю. Як відомо, така тривожність може 
породжуватись або реальним неблагополуччям учня в найбільш 
значущих видах діяльності та спілкування, або існувати, мовби всупереч 
об’єктивно сприятливому положенню, будучи наслідком певних 
особистісних конфліктів, порушень у розвитку самооцінки тощо.

Останні випадки дуже суттєві, оскільки вони нерідко проходять повз 
увагу вчителів і батьків. Подібну тривожність часто відчувають діти, які 
Добре і навіть відмінно навчаються, відповідально ставляться до навчання, 
суспільного життя, шкільної дисципліни, однак це видиме благополуччя 
дається їм дуже великою ціною та загрожує зривами, особливо при 
різкому ускладненні діяльності.

Тривожність у цих випадках часто породжується конфліктністю 
самооцінки, наявністю в ній протиріччя між високими домаганнями та 
Досить сильною невпевненістю в собі. Подібний конфлікт заважає 
підліткам правильно оцінити його, породжуючи почуття постійного 
невдоволення, нестійкості та напруженості. Це призводить до гіпертрофії 
потреби в досягненні, і вона набуває ненасиченого характеру, наслідком 
Чог° є перевантаження, перенапруження, які виражаються у порушеннях 
Уваги, зниженні працездатності, підвищеній втомлюваності.
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Звичайно, що в залежності від реального становища учня серед 
однолітків, його успішності у навчанні тощо виявлена висока чи дуже 
висока тривожність буде вимагати різних способів корекції. Якщо у 
випадку реальної неуспішності робота в більшості повинна бути 
спрямована на формування необхідних навичок роботи, спілкування, які 
дозволять подолати цю неуспішність, то в іншому випадку — на корекцію 
самооцінки, подолання внутрішніх конфліктів. Паралельно з цією 
роботою, спрямованою на ліквідацію причин, які викликали тривожність, 
необхідно розвивати у дитини здатність справлятися з підвищеною 
тривогою. Відомо, що тривожність, закріпившись, стає достатньо стійким 
утворенням. Підлітки з підвищеною тривожністю опиняються в ситуації 
“зачарованого психологічного кола”, коли тривожність погіршує 
можливості учня, результативність його діяльності, а це, у свою чергу, ще 
більше підсилює емоційне неблагополучия. Тому роботи, спрямованої 
лише на ліквідацію причин, недостатньо. Прийоми редукції тривожності в 
значній мірі загальні, в незалежності від реальних її причин.

Потрібно звернути увагу на підлітків, які характеризуються, умовно 
кажучи, “надмірним спокоєм”. Подібна нечутливість до неблагополучия 
носить, як правило, компенсаторний, захисний характер та перешкоджає 
повноцінному формуванню особистості. Дитина як би не допускає 
неприємний досвід у свідомість. Емоційне неблагополучия в цьом\ 
випадку зберігається ціною неадекватного ставлення до дійсності, 
негативно відбиваючись і на продуктивності діяльності.[З]
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Вікторія Тирон 
(Чернівці)

Використання народознавчого матеріалу на уроках математики як 
фактор розвитку пізнавального інтересу учнів молодшого класу

У сучасних умовах для розвитку пізнавальних інтересів учнів, 
відродження національної культури в Україні, сучасна педагогічна теорія і 
шкільна практика взяли курс на будівництво української національної
ШКОЛИ.

Головною метою діяльності національної школи є необхідність 
відродити призабуті народні традиції, збагатити їх сучасним життям, 
поставити їх моральне й духовне надбання на службу навчанню і вихованню 
підростаючого покоління. Вона має формувати інтелект молодої людини, 
виходячи з досягнень світової цивілізації: “Національне виховання в 
Українській державі має бути спрямоване на формування у молоді і дітей 
світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, 
звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової духовної 
культури” [2, с. 15].

У Законі України “Про освіту” закладено основні принципи шкільної 
освіти, які підкреслюють пріоритетність загальнолюдських духовних 
цінностей в навчально-виховному процесі, орієнтують його на органічний 
зв’язок з національною історією, культурою. Тому однією з важливих умов 
підвищення рівня знань молодших школярів є забезпечення всебічного 
розвитку учнів у процесі навчання, розвитку дитини як цілісної особистості, 
її здібностей і обдарувань, збагачення на цій основі інтелектуального 
потенціалу народу, його духовності, формування громадянина України, 
здатного до свідомого суспільного вибору [І, с. 22].

Д іти повинні засвоїти не тільки певну систему знань, але й навчитись 
спостерігати за об’єктами і процесами, що вивчаються, порівнювати їх, 
знаходити взаємозв’язок між поняттями, вчитись міркувати, обгрунтовувати 
свої висновки. Постає об’єктивна потреба істотного поліпшення ставлення 
учнів до навчання, розвитку у них стійких мотивів навчально-пізнавальної 
Діяльності.

О днією  з ефективних форм активізації навчання учнів в початкових 
класах є розвиток пізнавальних інтересів засобами впровадження в 
навчальний матеріал елементів народної математики.

Багато важливих аспектів цієї проблеми залишаються не дослідженими 
аб° недостатньо дослідженими. Це стосується, зокрема, питання про місце і 
Функції народознавчого матеріалу у розвитку пізнавальних інтересів. Тому 
Достає питання актуальності цієї проблеми на сьогоднішній день.
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Розвиток пізнавальних інтересів, підвищення активності учнів у 
навчальній та позакласній роботі в школі перш ого ступеня знайшли 
відображення у наукових працях Б.Друзя, О .Киричук, Б.Коротяєва. 
В.Лозової, О.Савченко та ін. Ряд положень з питань розвитку пізнавальнії: 
інтересів висвітлено в працях зарубіжних авторів (Л .Бож ович, Б.Брунер
Н.Кухальова, О.Сауліна, В.Труднева, Г.Хабіб, Г .Щ укіна та  ін). У цих 
дослідженнях визначені різноманітні підходи до систем атизації пізнавальних 
інтересів, проаналізовано їх вплив на розуміння молодш ими школярами 
матеріалу, формування у дітей загальнонавчальних та інтелектуальних 
умінь, здатність до оцінки і самооцінки.

Використання народознавчого матеріалу в умовах навчально- 
виховного процесу школи піднято у дослідж еннях Л.Граціанської.
З.Сергійчука, Р.Скульського, М .Стельмаховича, Б .С тупарика, К .Щ ербини та 
ін. Проте, у вказаних дослідженнях питання використання народознавчого 
матеріалу на уроках математики та його вплив на розвиток пізнавальних 
інтересів молодших школярів висвітлені недостатньо, том у дана стаття 
присвячена саме висвітленню цієї проблеми.

М ова йде, насамперед, про широке та  раціональне використання 
елементів народознавства у процесі навчання. К ож не завдання з 
народознавчого матеріалу повинно бути спрямоване на розвиток мислення і 

мовлення дитини. Однак, різні види народознавчого матеріалу сприяють 
формуванню різних якостей. Тому використання такого матеріалу вимагає 
всебічного їх вивчення для оптимального розв’язання дидактичного 
завдання уроку в залежності від його характеру. Ці та  ряд інш их понять в 
умовах оновлення змісту навчання молодш их ш колярів (підвищ ення ролі 
національної освіти, активна діяльність учнів, розвиваю ча роль вправ тощо) 
набувають нового звучання. Вивчення досвіду роботи вчителів масової 
школи першого ступеня засвідчує, що в реальному навчальному процесі 
народознавчий матеріал нерідко використовується епізодично, безсистемно, 
з недостатнім врахуванням вікових особливостей учнів і дидактичної 
ситуації на уроці, без належного ускладнення змісту і характеру навчально- 
пізнавальної діяльності дітей.

Отже, виходячи з важливості проблеми, недостатності її вивчення, 
метою статті виступає висвітлення шляхів підвищення ефективності 
навчання учнів в школі першого ступеня з використанням народознавчого 
матеріалу на уроках математики.

Так, у пояснювальній записці до програми з математики для 
початкових класів підкреслюється, що удосконалення методів навчання 
повинно сприяти максимальній активізації пізнавальної діяльності учнів, 
розвитку їх самостійності на всіх етапах уроку. Розвиваючи інтерес до знань 
уміння і бажання здобувати їх і використовувати в праці, розв’язання 
навчальних завдань -  важливі проблеми школи [4, с.65-68]. Як засвідчує
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досвід роботи в школі, щоб у навчанні добитись кращих успіхів, потрібно 
враховувати дитячі звички і брати до уваги практично доцільні вимоги 
оточуючого населення. Якщо вчитель зміг викликати інтерес, пробудити 
думку дитини за допомогою народознавчого матеріалу, то активізується 
діяльність учня, потреба дізнатись про нове, з’являється захоплення, 
допитливість. А все це -  надійні спільники у формуванні пізнавальних 
інтересів.

Як часто дивує нас дитяча допитливість у дошкільному віці. Від того, 
якою буде відповідь на дитяче “чому?”, залежить, чи поглиблюватиметься і 
розвиватиметься ця допитливість, чи поступово згасатиме. Відповідь, яка дає 
дитині поштовх до мислення, сприймається нею з почуттям задоволення. 
Там, де допитливість не знаходить грунту для розумової діяльності, - вона 
згасає.

Саме інтерес учнів до навчання є великою збуджуючою силою, що 
веде розум дитини до благотворного впливу науки. І усвідомлення потреби 
спонукає дитину послідовно проникати в суть явищ, настирливо шукати 
зв’язки між ними, долати труднощі у розв’язанні шкільних завдань.

Інтереси спонукають дитину діяти в певному напрямку. “Дитина 
засвоїть втроє більше, - пише Д.Локк, - коли вона схильна до занять, ніж при 
витраті подвійного часу і зусиль, якщо вона займається неохоче або з 
примусу” [3, с. 1 ЗО].

Відсутність інтересу до навчання веде до “шкільної нудоти”, в якій 
криється джерело безлічі дитячих пустощів, лінощів, капризів, огиди до 
навчання, хитрощів. “Знищіть шкільну нудоту, і все, що приводить у відчай 
педагога і отруює світлий потік дитячого життя, зникне само собою” [З, 
с.130].

За результатами проведеного опитування переважна більшість учнів 
початкової школи віддають перевагу урокам народознавства, малювання, 
фізвиховання, трудовому навчанню. Мотиви різні:

а) продовження ігрової діяльності на уроках (“уроки проходять весело”, 
"думати не треба”, “немає домашнього завдання”);

б) відчуття практичної значимості своєї роботи (“іграшки на ялинку 
робили”, “я сам собі закладку' до книги зробив”);

в) сімейні традиції (“бабуся любить вишивати”, “батько гарно малює”) 
та ін.

Вирішальними факторами збудження інтересу дітей до математики, на 
нащ погляд, є:

-відчуття практичної значимості предмета (“математика скрізь 
потрібна”);

-особа вчителя (“уроки проходять цікаво”);
-потреба в розумовій діяльності (“люблю думать, люблю розв язувати 

г°ловоломки”);
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-допитливість (“хочу більше знати ) та ін.
Ллє незалежна частина респондентів назвала улюбленим предметом 

математику.
Тому насичення народознавчим матеріалом саме цих уроків є дуже 

актуальним.
Аналіз сучасних підручників з математики для початкових класів 

також дозволяє стверджувати, що зміст і структура підручників виконують 
свої розвиваючі і стимулюючі функції в активізації навчальної діяльності 
молодших школярів. Проте, діючі підручники, на наш погляд, недостатньо 
насичені народознавчим матеріалом.

Вважаючи, що сьогодні активізується проблема ментальності, яка 
пов’язана з тим, що необхідно знати, хто ми є, аби будувати навчально- 
виховний процес адекватний нашій вдачі (повинні бути враховані умови 
нашого буття, характерні тенденції життєдіяльності українського народу, 
тощо), істотною ознакою сучасного освітянського життя є спрямування 
загальної уваги вчительства до народної педагогіки. Необхідно зауважити, 
що наукова педагогіка знаходить своє відображення у працях вчених, а 
народна -  в рідній мові, народних звичаях, у знаннях і досвіді родинного 
виховання дітей, у сімейно-побутовій культурі, народній грі.

Дитина повинна знаходитись під постійним виховуючим впливом 
матеріальної і духовної культури свого народу. В першу чергу це потрібно 
для найповнішого розвитку природних нахилів дитини, розвитку її 
здібностей, виявлення етнопсихологічних особливостей. Тому постає 
питання про необхідність широкого впровадження у навчальний процес 
школи першого ступеня народознавчого матеріалу в умовах конкретного 
навчального предмету.

Важливою складовою частиною народознавчого матеріалу виступає 
нардна математика як сукупність математичних знань та навичок, виражених 
у прислів’ях, загадках, лічилках, потішках тощо. Наприклад:

Якось бігло через ліс вісім кіз,,
П’ять були з них сірі-сірі,
Скільки бігло через ліс білих кіз?
Дощику-дощику, наваримо борщику,
Поставимо на горі -  виїдять три комарі,
Останеться трошки -  виїдять дві мошки,
Останеться трішки -  виїдять мишки,
Останеться крапля -  виїсть чапля.
Одна чорна корова всіх поборола,
Один сірий віл всіх підвів. (День, ніч)
Двоє держать, двоє пхають, а двоє дивляться, чи попадає. (Два пальні 

тримають голку, два -  засиляють нитку, а два дивляться (очі).)
Одна подружка залізла другій у вушко. (Голка з ниткою.)
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Два подібні, як брати, завжди удвох -  куди не йти. (Взуття.)
П’ять комірок, одні двері. (Рукавичка.)
Плету хлівець на четверо овець, а один окремо. (Рукавичка.)
Тисяча свець, а між ними один баранець. (Місяць і зорі.)
У народній математиці криється один із важливих засобів 

психологічної релаксації учнів, що надзвичайно необхідно у наш складний 
час стресів та психологічного напруження. Ознайомлення молодших 
школярів із способами лічби, народними мірами і способами вимірів на 
різних етапах історичного розвитку розкриває перед учнями цікавий світ 
еволюції поняття числа та його властивостей. А вміле використання глибин 
народної мудрості в навчальному процесі школи першого ступеня дозволяє 
сформувати широке просторове уявлення дітей молодшого шкільного віку.

Для цього необхідно вводити в навчальний процес історичні дані, які 
підвищать інтерес учнів початкових класів до навчальної діяльності.

Результати спеціального вивчення проблем використання елементів 
народознавства у навчання ( народних задач, головоломок, історії 
виникнення лічби, математичної писемності, потішок, загадок, лічилок) 
засвідчують, що реалізація принципу емоційності на уроках активізує такі 
емоційно-естетичні фактори, які реалізують навчально-виховний процес без 
примусу, насильства, психологічного тиску на дітей. Використання ідей 
народної педагогіки сприяє тому, що навчання проходить здебільшого в 
контексті повсякденного життя у формі і способах, притаманних народному 
буттю і максимально наближених до потреб та інтересів учнів. Тому народні 
задачі та способи вимірів, найбільш вживані у побуті є одночасно важливим 
джерелом для вивчення рідного краю.

Будувати навчально-виховний процес необхідно відповідно до природи 
дитини, характеру і вдачі формуючої особистості. При цьому потрібно 
враховувати високу українську емоційність, чутливість та ліризм, що 
виявляється, зокрема, у естетизмі українського народного життя, в 
артистизмі вдачі у своєрідному м’якому гуморі.

Отже, важливими педагогічними умовами розвитку творчої активності 
учнів у навчанні є використання на уроках математики прислів’їв, загадок, 
потішок тощо. Основними рисами народознавчого матеріалу, що сприяє 
розвитку пізнавальних інтересів, є поєднання різноманітних ланок 
навчальної діяльнослі, організація взаємодії, співтворчості представників 
Різних поколінь, організація науково-дослідницької діяльності школярів 
(збір, обробка, систематизація матеріалів з народознивства). Зазначені умови 
тісно пов’язані , взаємозумовлені і в своїй сутності є визначальними 
чинниками розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів. Крім того, 
пщручники з математики для шкіл першого ступеня можна збагатити 
Лементами народної математики, створюючи певну систему цього 
матеріалу та методичні рекомендації щодо використання його під час уроку.
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Sum m ary
Viktorija Tyron

The educational upbringing process needs tobebuilt accorting to the nature o f  children. It is 
good to use folk materials, organized interection and active work between teacher and pupil to 

• research the activities o f  the pupils and as a means o f  active work to stimulate interest in the process 
o f  education in mathematics at primary school.

Ірина Фурман 
(Тернопіль)

ІНОЗЕМНІ МОВИ В ЧОЛОВІЧИХ і ЖІНОЧИХ ГІМНАЗІЯХ, 
ПРОГІМНАЗІЯХ, РЕАЛЬНИХ УЧИЛИЩАХ 
СХІДНОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Вивчення іноземних мов завжди було і залишатиметься актуальним. 
Аналіз навчальних програм чоловічих і жіночих гімназій, прогімназій, які 
існували на території Східної України на початку XX ст., дає можливість 
об’єктивніше стан середньої освіти, особливо стан викладання “нових" 
іноземних мов упродовж досліджуваного періоду.

Цією проблемою мало хто займався, хоча Ш.Ганєлін здійснив 
детальний аналіз навчальних програм Міністерства народної освіти 
Російської імперії кінця XIX ст. Принагідно зазначимо, що наприкінці 
XIX -  на початку XX ст. східноукраїнські землі перебували у складі Росії, 
тому навчальні програми жіночих і чоловічих гімназій, прогімназій та 
реальних училищ підпорядковувались Міністерству народної освіти цієї 
країни [14, 71]. І.Сесак негативно оцінив програми загальноосвітніх 
закладів України кінця XIX -  початку XX ст. Науковець зазначив, що ці 
програми були відірвані від життя, у них панували архівні форми та 
методи викладання [14; 98].

Всебічне висвітлення досліджуваної теми вимагає розгляду методики 
проведення навчальних занять з “нових” іноземних мов.

У досліджуваний період продовжував діяти Статут 1871 року, в якому 
йшлося про те, що гімназії створені для підготовки учнів до вступу в 
університет і вищі спеціальні училища та для отримання загальної освіти. 
Згідно зі Статутом, метою вивчення "нових” іноземних мов у гімназіях 
був розвиток розумових здібностей дітей та надання їм необхідних знань.
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які б могли бути використані під час опрацювання оригінальних наукових 
джерел і літературних творів німецьких і французьких учених та 
письм енників. Це розширювало світогляд учнів, допомагало опановувати 
потрібні їм  дисципліни. Основним видом роботи учнів на уроках було 
читання, переклад німецьких і французьких творів і виконання вправ, а 
другорядним  -  вивчення граматики. [9, 156-157].

За цим статутом підготовчий та перший класи не вивчали іноземних 
мов узагалі. З другого класу починали вивчати німецьку та французьку 
мови [9,27-28].

«Правила та програми класичних гімназій і прогімназій відомства 
Міністерства народної освіти», видані у 1900 році за редакцією 
В .М аврицького, містять необхідні методичні вказівки щодо викладання 
іноземних мов у чоловічих гімназіях і прогімназіях. Так, у молодших 
класах (II III -  з німецької, а у IV -  з французької мови) всі заняття 
базувались на книзі для читання, тобто на підручнику, в якому містились 
невеликі доступні тексти для перекладу . Вони мали були відповідати 
інтелектуальном у рівню учнів і послідовно містити той лексичний та 
грам атичний матеріал, який вивчали у відповідних класах [9, 157].

У середніх класах (IV, V ) підручник замінювали хрестоматією, в якій 
були тексти історичного та художнього змісту, описи країн і звичаїв 
народів, характеристики видатних діячів і нескладні поетичні твори. 
Вивчення хрестоматії могли продовжувати у шостому класі, якщо вона 
містила достатній набір текстів, узятих із творів найкращих письменників. 
Ці тексти використовували для вивчення лексики синтаксичного розбору 
речень, пояснення тих відомостей з граматики, які передбачала програма 
даного класу.

У старших класах читали твори видатних письменників, а до 
пояснення граматики звертались лише тоді, коли зміст прчитаного 
неможливо було без цього зрозуміти. При потребі розглядали синоніми, 
загальновживані вирази та звороти. Під час аналізу змісту- текстів звертали 
увагу на хід думок, зв'язок між ними, розвиток ідеї та послідовність 
викладу .̂ Час від часу вчитель коментував зміст твору з психологічного, 
морального та естетичного погляду.

У старшокласників не вимагали постійно шукати у словнику 
значення незнайомих слів, які зустрічались під час читання (відшукування 
слів у словнику вважалось заняттям, яке займає багато часу і є 
малопродуктивним), а вчитель попередньо сам перекладав рідко вживані 
лексичні одиниці.

Під час читання вибраних творів діти знайомились із літературою. 
Щодо історико-літературних відомостей, то про них учні дізнавались у 
процесі знайомства з біографіями письменників, твори яких вивчали. 
Обов’язковим вважали огляд літературної діяльності таких німецьких
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письменників: Лессінга, Гете, Шиллера та французьких: Мольєра, 
Корнеля, Расіна.

Щодо техніки читання, то у початкових класах вимагали чіткого, 
правильного читання, в середніх -  швидкого, а у старших -  змістовного та 
виразного.

Правильну вимову звуків у дітей формував учитель, який повільно, 
голосно та чітко вимовляв кожне слово та окремі його склади, а учні 
повторювали їх. Такі фонетичні вправи містили себе повторення лише тих 
складів і слів, які були пов’язані з вивченням лексичного матеріалу. 
Особливу увагу звертали на вимову звуків, яких не існувало у російській 
мові [9, 158-159].

До усних та письмових видів робіт входили переклади та вправи з 
граматики. Переклади з іноземних мов російського використовували для 
перевірки розуміння змісту прочитаного, тому у старших класах, коли 
учні змістовним і виразним читанням доводили своє розуміння тексту, 
перекладів не завжди вимагали. Переклади з російської мови іноземними 
мовами також не були обов’язковими, тому що у процесі викладання 
"нових" мов у гімназіях ставили за мету лише навчити учнів читати та 
розуміти твори німецьких і французьких письменників. Проте під час 
вивчення певного граматичного матеріалу, особливо в молодших класах, 
такий вид перекладу іноді здійснювали в усній формі [8, 159].

Граматичні правила, які на початках були малозрозумілими, подавали 
у вигляді практичних вказівок, пояснювали на певних прикладах і вивчали 
з урахуванням їхньої доступності для учнів, важливості та вживаності. 
Курс граматики завершували у шостому класі. [9, 162].

Ш.Ганєлін звернув увагу на ті ж аспекти викладання граматики 
‘"нових” іноземних мов у навчальних планах кінця XIX ст., а також на 
необов’язковість перекладів з російської іноземними мовами [1, 154].

Уже в молодших класах учні вивчали початки синтаксису, причому 
деякі синтаксичні поняття подавали їм як готові факти. Простіші правила 
вони могли сформулювати, спираючись на певні приклади, а складніші 
засвоювали як навички. Вчитель пояснював лише ті синтаксичні явища, 
які або не вживались у російській мові, або мали певний різновид. Усі 
граматичні відомості викладали російською мовою [9, 162].

Нами проведено аналіз вищезгаданих правил і програм щодо 
застосування у них методів навчання.

Зазначимо, що методи навчання традиційно розглядають, як 
упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й учнів, 

спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань Поавилг.ний добір 
методів відповідно до цілей і змісту навчання й вікових особливостей  
учнів сприяє розвиткові їхніх пізнавальних здібностей, озброєнню їх 
уміннями й навичками використовувати набуті знання на практиці, готус
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учнів ДО самостійного набуття знань, формує їхній світогляд...'' [15. 206] 
Серед десятків класифікацій методів навчання ми обрали традиційну. У 
цій класифікації виділяють такі методи: практичний, наочний, словесний 
та м етод  роботи з книгою [12, 323]. Застосовані для нашого аналізу 
методи представлені в таблиці 1.

Застосування традиційних методів навчання при вивченні “нових” 
іноземних мов у чоловічих гімназіях та прогімназіях Міністерства 
народної освіти у 1900 році [9, 27-87].

Таблиця 1

Нормативний
документ

Традиційні меггоди навчання

Практичний
і

Наочний Словесний
~ 1

Робота з книгою

«Правила 
та програма 
класичних 
гімназій і 

! прогімназій 
відомства 

! Міністерства 
народної
освіти...», видані 
за редакцією 

1 В.Маврииького у 
1900 рош

Тренування 
правильної вимови 
та правопису, усний 
переклад з 
іноземної мови на 
російську, 
написання 
диктантів, 
виконання 
іраматнчних вправ, 
написання віршів та 
текстів з пам'яті

Демонстру 
вання вчителем 
правильної 
вимови звуків та 
слів,
демонстрування
вчителем
правильної
інтонації

Пояснен
ня
граматичного 
матеріалу’, 
бесіда, 
історико- 
літературні 
пояснення та 
виклад 
бібліографіч
них
відомостей, які
стосуються
авторів
літературних
творів

Тренувальне 
читання, читання статей, 
окремих епізодів із 
літературних творів та 
цілих творів видатних 
письменників двох 
останніх століть, вивчення 
лексики, виразів з текстів 
та цілих текстів, вивчення 
віршів, перефразу- вання 
речень та текстів, переказ 
тексту за допомогою 
запитань та без них, 
переклад текстів

З таблиці видно, що під час вивчення “нових” моб застосовували всі 
вищезгадані методи навчання, однак метод роботи з книгою мав 
найбільше способів вираження на противагу' наочному методу.

Згідно з “ Програмами та правилами чоловічих гімназій та прогімназій 
Міністерства народної освіти”, які були видані у 1906 році за редакцією 
В.Єлісєєва, вивчення німецької мови починалось з першого, а французької 
-  з другого класу. Цей факт свідчив про збільшення кількості годин, які 
відводили на викладання того ж обсягу матеріалу з німецької мови у 1900 
році. Вимоги до знань і вмінь учнів, методи навчання не змінились [4,191- 
199].

У програмах і правилах чоловічих гімназій і прогімназій Міністерства 
народної освіти за редакцією В.Єлісєєва за 1907, 1909 та 1910 роки вказані 
т» ж вимоги до викладання німецької та французької мов, що й у подібних 
програмах і правилах за 1906 рік [5, 178-186], [6, 175-182], [2, 127-134].

Вважаємо за необхідне наголосити, що «Програми і правіша іспитів 
Для вступу учениць до жіночих гімназій і прогімназій та переведення з 
^Дсу в клас і закінчення курсу, а також і інші відомості, що стосуються 
Навчального процесу» за редакцією В.Єлісєєва за 1910 рік та «Тлумачні 
пРограми і правила жіночих гімназій Міністерства народної освіти та
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Відомства закладів імператрийці Марії» під редакцією АЛорпугалова за 
1913 рік ідентичні щодо викладання французької та німецької мов [3, 77 
83] [13 46-50]. Крім цього, вимоги у цих програмах збігаються з 
вимогами, які були встановлені у чоловічих гімназіях і прогімназіях, лише 
з тією різницею, що у жіночих гімназіях та прогімназіях нові мови 
викладали з І по VII клас [3, 38]. Однак, крім вищевикладених видів 
роботи на заняттях, у чоловічих гімназіях та прогімназіях, з являються 
нові: тренування діалогічного мовлення, вивчення загальновживаної 
лексики та складання речень із запропонованих і вивчених слів [3, 77-83].

У «Правилах і програмах реальних училищ відомства Міністерства 
народної освіти з останніми доповненнями» за редакцією Орлова (1911 
рік) вказано про те, що “нові” мови як складова курсу, мають 
першочергове значення і вважаються загальноосвітніми та спеціально- 
практичними. Вони сприяють розумовому розвитку учнів так само, як і 
інші предмети, та надають необхідні знання для здобування загальної 
освіти, а також відкривають можливості користування 
західноєвропейськими літературними творами. Вивчення німецької та 
французької мов мало також практичну мету, яка передбачала не лише 
засвоєння учнями граматики і їхню здатність розуміти іншомовний текст, 
а також усне та письмове володіння мовою. Досягнення таких результатів 
вважалось можливим завдяки великій кількості навчальних годин, які 
відводили в реальних училищах на викладання “нових” мов [11, 163-164].

У тих реальних училищах, де другою іноземною мовою була 
англійська, італійська чи новогрецька, навчальну програму для неї складав 
учитель, згідно з метою, встановленою для викладання “нових” мов у 
реальних училищах. Після обговорення та схвалення педагогічною радою 
цю програму подавали на затвердження попечителю учбового округу [10, 
97].

«Програми і правила реальних училищ...», видані у 1911 році за 
редакцією Д. Марголіна, містять методичні вказівки для викладання 
“нових” мов наступного змісту. .

Для І і II класів: 1. Формування правильної вимови шляхом 
індивідуального та хорового читання вголос (якщо кількість учнів 
дозволяла застосування такого прийому) з обов’язковим попереднім 
озвученням тексту вчителем, причому читання не повинно бути 
механічним, воно має супроводжуватись перекладом слів і виразів. 2. 
Правильний правопис, засвоєння якого розпочинали зі списування з 
дошки і книги, з написання з пам’яті вивчених слів та речень, їх 
письмовим перефразуванням та диктантами, формуванням навиків 
каліграфічного письма та дбайливим веденням зошитів. 3. Вивчення слів і 
фраз, під час якого небажаним було “зазубрення” беззмістовного 
лексичного матеріалу; кожне нове слово потрібно було подавати учням як
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частину цілого речення із закінченою думкою, причому важливим бум  
систематичне повторення вивченого лексичного матеріалу. 4. Обов’язкове 
узгодження іноземної граматичної термінології з російською 5 
Використання вивчених раніше слів і зворотів для перекладу з російської 
мови іноземних під час пояснення учням граматики. 6. Вживання 
російської мови на уроках лише для пояснення граматичних правил та з 
метою перекладу, причому питання учням задавали спочатку іноземною 
мовою з перекладом російського, а потім без нього. Обов’язково вимагали 
повну відповідь іноземною мовою.

Для III і IV класів: 1. Вивчення нових розділів граматики 
завершувалось її систематичним повторенням (у III класі -  етимологія, у 
IV -  синтаксис), під час якого вчитель вносив нові необхідні доповнення. 
2. Закріплення попередньо вивченого лексичного матеріалу та його 
поповнення відбувалось з урахуванням того факту, що пам’ять учнів 
цього віку вже не сприймає матеріал шляхом випадкових асоціацій, як у 
молодших класах, а за допомогою свідомих комбінацій. Тому, починаючи 
з IV класу, діти повинні вивчати слова не як окремі лексичні одиниці, а 
групами, що складаються зі складних та похідних слів, які мають спільний 
корінь. 3. Здійснення усних і письмових перекладів з російської мови 
іноземною під час вивчення граматичного матеріалу. 4. Граматична 
доступність текстів для читання у III класі та перехід до хрестоматії або до 
нескладних оповідань, які використовувались для переказу в IV. 5. 
Тренування не лише чіткої правильної вимови, а й інтонації, логічного 
наголосу та необхідних пауз із обов’язковим попереднім озвученням, яке 
здійснювалося вчителем. 6. Вивчення віршів не лише для тренування 
монологічного мовлення, а й для естетичного розвитку.

Для V, VI, і VII класів: І. Читання оригінальних творів з усним 
перекладом російською мовою і з попередньою підготовкою та без неї, 
повторення прочитаного упродовж кількох тижнів, передача німецькою 
мовою змісту прочитаного. 2. Написання переказів щойно прочитаного 
вчителем уривка (V клас) та написання творів на передачу змісту 
опрцьованого упродовж кількох уроків матеріалу (VI і VII класи).

Для V, VI класів комерційного відділення: І. Проведення занять з 
‘нових” мов разом з учнями основного відділення, а також трьох 
Додаткових уроків на тиждень для вивчення комерційної кореспонденції, 
яке здійснювалось шляхом ознайомлення із зразками або оригіналами 
комерційних листів. їх учні переписували у спеціальний зошит, а потім 
складали такі ж під керівництвом учителя (V клас) та вдома (VI клас).

2. З д ій сн ен н я  п ер еклад ів  р о сій ськи х  ком ерційних листів і докум ентів  
На інозем н у  м ову . 3 .У  рахуван н я  ч іткості, ретельності, бездоганного 
п°черку т а  д о тр и м ан н я  у с іх  ф орм , прийнятих у кореспонденції. 4. 
вивчення н азв  то вар ів , техн ічн и х  торговельних висловів і
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загальноприйнятих у торгівлі зворотів. 5.Тренування діалогічного 
мовлення на комерційну тематику [10, 90-99]. Зауважимо, що програма 
викладання французької та німецької мов у реальних училищах 
Міністерства народної освіти була однаковою у 1906-1911 роках [7, 108- 
116], [8, 108-115], [11, 90-128], [10, 29-78].

Реальні училища Міністерства народної освіти мали основне (з 1 по 
VI клас) та комерційне (з V по VI клас) відділення, а також додатковий 
клас. Німецьку мову в реальних училищах вивчали з І класу, а французьку 
-  з II класу. Методи навчання, які використовували під час викладання 
французької та німецької мов, показані в таблиці 2.

Таблиця 2
Застосування 
традиційних 
методів навчання
при вивченні
“нових’’ іноземних
мов у реальних
училищах 
Міністерства 
народної освіти у
1911 році
Нормативний 
документ

і радишшп методи навчання

«Правила і
проі-рами реальних 
училищ відомства 
Міністерства 
народної освіти з 
останніми
доповненнями» за 
редакцією Орлова 
(1911 рік)

Практичний

Переклад слів, виразів та 
текстів, тренування
правопису, усний переклад 
з іноземної мови на 
російську та навпаки, 
перефразу-вання речень та 
•текстів, переказ тексту за 
допомогою запитань та без 
них, написання диктантів, 
виконання граматич-пих 
вправ, написання
комерцін-них листів,
вивчення
загальновживаної лексики 
та виразів, діалогічне 
мовленім, складання
речень Ь запропонованих 
та попе-редньо вив-чених 
слів

Наочний

Дсмонстру-вання 
правильного 
правопису на дошці, 
демонстру-вання 
зразків та оригіналів 
комерційної 
документації, 
демонстрація 
вчителем 
правильної 
звуків т  
правильної 
інтонації

вимови
слів,

Словесний

Бесіда на
комерційну
тематику,
пояснення
граматично
го
матеріалу

Робота з книгою

Індивідуальне 
та хорове читанні 
читання адаптопан 
тексту, епізодів 
літературних творю, і 
гакож читання цід 
творів вцпата
письменни-кіп дм 
останніх століп
вивчення побутової 
комерційної ЛСКСИі 

виразів з текстів 
вивчення цілих тексти 
віршів, розбір зміст] 
прочитаного тексту 
допомогою питань 
відповідей нім. мовою

З таблиці видно, що під час викладання “нових” мов у реальних 
училищах використовували всі традиційні методи навчання, однак 
найбільше способів вираження мав практичний метод, що досить 
важливо.

Після здійсненого нами опису навчальних програм вважаємо за 
необхідне провести їх контент аналіз стосовно трздиційг-їчх т̂ї^тпдір 
навчання, який відображено в таблиці 3.

Таблиця З
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Контент аналіз нормативних документів Міністерства народної 
освіти, виданих на початку XX ст. [9, 27-87], [4, 191-199]. [З, 77-83]. [11 
90- 128].__________________________________________

Частота використання традиційних методів 
нявчання у правилах та програмах (у числах)

Нормативні документи

Практичний і Наочний Словесний

"1

Робота ї  і 
книгою

«Програми та правила чоловічих гімназій і 
Прогімназій Міністер-ства народної освіти...», видані 
за рсд. В. Єлісєєва (1906 рік)

77 8 84 62

«Програми і правила іспитів для вступу 
ученипь у жіночі гімназії та прогшна-зи...», видані за 
ред. В.Єлісєєва (1910 рік)

77 8 84 62

«Правила і програми реальних училищ 
відомства Міністерст-ва народної освіти з останніми 
доповн ....», видаї п за ред. Орлова (1911 рік)

92 6 65 74

З таблиці видно, що частота використання різних методів навчання у 
нормативних документах була однаковою у програмах чоловічих і жіночих 
гімназій та прогімназій. Щодо програм реальних училищ, то там існували 
окремі показники. Тому доцільно, на нашу думку, показати процентне 
співвідношення застосування традиційних методів. Ми відобразили це 
співвідошення у діаграмі 1. Причому 1 - практичний метод; 2 -  наочний метод; 
З -  словесний метод; 4 -  метод роботи з книгою.

Діаграма 1

Частота використання традиційних методів 
навчання при вивченні "нових" іноземних мов 
у класичних гімназіях та прогімназіях (Ряді), а 

також реальних училищах (Ряд 2) Міністерства 
народної освіти на початку XX століття
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Як видно з діаграми, у класичних гімназіях і прогімназіях найчастіше 
використовували практичний та словесний методи, а у реальних училищах 
- практичний та метод роботи з книгою. Незважаючи на те, що наочний 
метод навчання більше використовували в реальних училищах, ніж у 
класичних гімназіях, його застосовували найменше впродовж
досліджуваного періоду.

Проведений нами аналіз джерельної бази, а також контент аналіз 
методів навчання дає підстави стверджувати, що викладання ‘‘нових мов 
у чоловічих та жіночих гімназіях, прогімназіях та реальних училищах 
проводили на належному рівні. Про це свідчать змістовні та логічні 
навчальні програми, у яких передбачались різноманітні види роботи, 
використовувались усі традиційні методи навчання, зокрема практичний, 
наочний, словесний, метод роботи з книгою. Проте, очевидно, доцільніше 
було б використовувати рідну мову для пояснення граматичного 
матеріалу та проведення паралелей з іноземними мовами.

Ознайомлення з програмами викладання іноземних мов початку XX 
ст. допомагає простежити стан середньої освіти упродовж досліджуваного 
період)'. Однак ця проблема маловивчено і потребує подальших 
опрацювань.
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Євгенія Факас 
(Чернівці)

ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Одним із принципів Державної національної проірами “Освіта” є 
"...нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному 
поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання, формуванню 
цілісної та всебічно розвиненої особистості [І ]

Д іти  повинні, як зазначається в Державному стандарті початкової 
загальної освіти, не тільки засвоїти певну систему знань, але й навчитися 
спостерігати  за об’єктами і процесами, що вивчаються, порівнювати їх, 
знаходити взаємозв’язок між поняттями, вчитись міркувати, 
обгрунтовувати свої висновки і пропозиції [2]

Основи знань, умінь і практичних навичок, формування моральних 
рис і якостей, вмінь дітей самостійно оволодівати знаннями, пробудження 
інтересу до навчання, до творчих пошуків закладаються у дітей в 
молодших класах.

Для того, що учні початкових класів усвідомили важливі ідеї 
Шкільних предметів треба дібрати такі методи і форми навчання, щоб 
матеріал подавався на доступному для них рівні.

Головним, надійним і випробуваним помічником у цій справі є гра.
РІ відводиться основна роль у навчально-виховному процесі учнів школи
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І ступеня [7, 46].
Питання розвитку пізнавальних інтересів, підвищення активності й 

емоційності учнів у навчанні знайшли відображення у наукових, працях 
К.Д.Ушинського, С.Русової, П.Лесгафта, А.Макаренко.
В.Сухомлинського, М.Скаткіна, Д.Ельконіна, О.Савченко, В.Лозовоії 
Б.Коротасва. Ряд положень з питань розвитку пізнавальних інтересів 
висвітлено у працях зарубіжних авторів як Л.Божович, Д.Брунева, 
О.Сумно'1', В.Груднева, Г.Щукіної.

У цих дослідженнях визначені підходи до систематизації 
пізнавальних інтересів, проаналізовано вплив ігрової діяльності на 
розширення і поглиблення навчального матеріалу, формування 
інтелектуальних умінь показано використання дидактичних ігор.

Разом з тим важливий аспект цієї проблеми залишається у вирішенні 
місця і функції дидактичної гри в системі інших методів навчання на 
різних етапах уроку в початковій школі, тому метою статті є показати 
шляхи раціонального зв'язку елементів гри і навчання, визначити умови 
оптимального досягнення дидактичної мети уроку в залежності від 
ігрового матеріалу характеру ігрових дій.

Як зазначав К.Д.Ушинський “ ... можна навчити дитину читати й 
писати, граючись, але я вважаю це шкідливим, тому, що чим далі ви 
будите оберігати дитину від серйозних занять, тим тяжчим потім буде для 
неї перехід до них. Зробити серйозне заняття цікавим -  ось завдання 
початкового навчання’' [9, 36].

Як відомо, дитячі ігри навчального характеру, які відповідають 
природним потребам молодших школярів, завжди в тій чи іншій мірі 
поєднують в собі елементи пізнавальної і прикладної, репродуктивної і 
творчої діяльності школярів, вони здатні активізувати емоційну сферу 
дитини, розвивати її пізнавальну допитливість, інтереси, інтелектуальні та 
духовні потреби [4, 23].

Саме у грі, як і в мистецтві, поєднуються такі протилежності, як 
дійсне і вигадане, умовне і безумовне. Сутність гри у тому, що у ній є 
важливим не лише результат, а й сам процес переживань, пов’язаних з 
ігровими діями.

Ігри сприяють розвитку' дитини. Як зазначила Є.Г.Тихеєва “ ... гра е 
основним змістом життя дитини, її працею одночасно” [5, 54].

Крім того, гра сприяє формуванню вмінь у'чнів поважати інтереси 
інших, враховувати спільний задум, бути культурними і ввічливими у 
спілку ванні [7,12].

Як свідчить вивчення досвіду- роботи вчителів початкових класів, в 
іграх молодших учнів із задоволенням знаходять виходи з числових 
лабіринтів, розв язують ребуси, складають загадки. Усі ці засоби, не 
тільки пожвавлюють навчальний процес, а й запобігають втомі дітей.
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Отже, ф а  в різних формах виконує різні функції, але дом 
мотиваційна, саме із цих позицій слід оцінювати її переваги порівнянь з 
іншими методами.

Але, на жаль, аналіз шкільної педагогічної практики засвідчує, що 
пересічний вчитель не завжди вміє методично грамотно використовувати 
метод Гри у своїй роботі. Існує ряд недоліків, серед яких: нечітке 
визначення педагогічної мети проведення гри, відсутність зв'язку' гри зі 
знаннями учнів, неспівпадіння за змістом ігрової задачі з учбовою [10 
216].

Інколи вчителі відносяться до ігрових методів, як до чарівної 
палички, помах якої вирішить всі навчальні і виховні труднощі. Таких 
подій гра не виправдовує.

Вона не замінює педагога, а може тільки допомогти йому, якщо він 
правильно її використовує. Гра повинна йти не попри навчальний процес, 
а входити в нього по змісту.

Але, шоб ф а  стала ефективним методом активізації навчальної 
діяльності учнів початкових класів, необхідно, щоб учитель при 
використанні іфових моментів в навчально-виховному процесі 
дотримувався ряду умов. Враховуючи, що дидактична гра включає в себе 
декілька компонентів: зміст, іфові дії, правила, дидактичну задачу, проте 
основним елементом ігор є дидактична задача. Тому основною 
особливістю для ігор повинна бути та навчальна задача, яку визначає 
учитель і виступати перед детиною не в звичайному вигляді, а 
замаскованою, бо, фаючи, дитина не ставить навчальної задачі, але в 
результаті гри чомусь навчається.

Дидактичну гру треба використовувати не тільки при закріпленні 
знань, але й як один з важливих методів на всіх етапах уроку.

Велике значення необхідно надавати правилам, які визначають, що і 
як повинен роботи кожен сучасник ф и, щоб розв’язати задачу. В одних 
іграх правило полягає в тому, щоб відгадати предмет по голосу, в інших -  
по опису і т.д., як засвідчує досвід роботи авторів, ці дії захоплюють дітей, 
підгримують інтерес до самої ф и.

В навчально-виховному процесі розрізняють різні види ігор: 
дидактичні ігри, побудовані на принципах автодидактизму і 
самоорганізації, іф и  з парними і розрізненими малюнками, словесні, 
сюжетні, сюжетно-рольові, настільні. Цінність таких ігор у тому, шо в них 
У захоплюючій формі, без втручання вчителя діти навчаються; вони 
Розрізняють ознаки предметів, описують їх, класифікують, порівнюють, 
виділяють частину з цілого, складають ціле з частин, вилучають зайві 
пРедмети.

Важливий метод навчання особливо в перших класах (6-річки) є ігри- 
заняття та ігри-вправи.
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Пояснення вчителя під час проведення гри має бути лаконічним, 
зрозумілим, побуджувати інтерес. Чим молодші учні, тим доцільніше є не 
тільки пояснення правил, а й її показ.

Чимало вчителів вважає за доцільним проводити дидактичні ігри 
наприкінці урок> мотивуючи тим, що сам у цей час діти найбільше стомлені: 
однак, спостерігаючи за ,учнями, проводячи з ними бесіди, бачимо, як 
нерідко ігрова ситуація є найкращим початком уроку.

Як засвідчує практика, на уроці доцільно використовувати такі
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дидактичні ігри, організація яких не потребує від учителя багато чає на 
приготування відповідного обладнання, а від учнів -  запам’ятовування 
правил. Крім того, перевагу слід віддавати тим іграм, які передбачають 
участь у них більшості учнів класу, швидку відповідь, зосередження 
довільної уваги.

У побудові дидактичних ігор вчитель повинен проявити максимум 
творчості, виходячи тільки з вимог навчального матеріалу. Основне правило, 
якому підкоряється цей процес: гра повинна допомогти зробити серйозну і 
напружену працю цікавою і захоплюючою для учнів. Крім того, кожен 
викладач повинен пам’ятати, що при використанні дидактичних ігор дуже 
важливо слідкувати за відношенням дитини до гри: якщо відсутня, або згасла 
цікавість дітей до неї, то не потрібно примусово нав'язувати її дітям -  гра 
втрачає своє дидактичне і розвивальне значення, з ігрової діяльності випадає 
найцінніше -  її емоційне начало.

Доцільно педагогу дотримуватись структурних складових дидактичної 
гри -  дидактичне завдання, ігровий задум, ігровий початок, ігрова дія, 
правило гри, підбиття підсумків.

Бажано будувати окремі уроки як сюжетно-рольову гру для кращого 
сприйняття вивченого матеріалу. Слід широко використовувати також 
рухливі інтелектуальні ігри, не оцінювати гру лише з позиції навченості 
дитини, а застосовувати її для емоційної розрядки.

Як зазначив А.С.Макаренко “Гра обов’язково має бути присутня 
дитячому колективу, без гри не буде колективу. Гра -  це цілий світ на 
одному полюсі якого -  життя, а на другому цілий арсенал педагогічних 
технологій” [6, 227].

Отже, головними умовами ефективності застосування дидактичних ігор 
в активізації пізнавальної діяльності в початкових класах є: органічне 
включення ігор в навчальний процес, захоплюючі, таємничі назви ігор, 
наявність ігрових елементів, які цікаві дітям, обов’язковість правил, які не 
можна порушувати, емоційне ставлення самого вчителя до ігрових дій.

Через дидактичну гра активізується інтерес дітей до навчання, 
розвиваються пізнавальні здібності, кмітливість, уява, закріплюються 
знання, вміння, навички, збагачується процес мислення дитини, тренуються 
вольові якості учнів.

Список літератури:
*' Державна національна програма. Освіта (Укр. XXI ст ). -  Київ. -  1994.
' Державний гтанларт почаїкової загальної освіти. -  2000.

- • Вихрущ В. Інформативність уроку як фактор розвитку пізнавальної активності молодих школярів
Н Початкове школа. -  1996. -  № 4. -  С. 12.

• Норковський В. Розвиток пізнавальних процесів// Початкова школа. -  1997. - №  12. - С. 23-75.
• Кривда І. Рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням // Початкова школа. -  2000 -  № 8. - С.

54-57.
^ Макаренко A.C. Игра // История советской дошкольной недагогике. Хрестоматия / за ред.

М.Н.Колгіаювой, В.И.Логиновой. -  M.: Просвещенме, 1988. -  С. 227-231.

177



7. Митник О Пізнавальні завдання для розвитку творчих здібностей // Початкова школа. - 2001.

8 .  П о д г о р н а я  н ' Дидактические игры и познавательные задания для 1 клаеса. -  К. 1988.-168 с.
9. Шиманскач Н. Обучение в процессе игры/ / Початкова школа. 1988. №10.  С. 36
10. Савченко О.П. Дидактика початкової школи. -  К., 1997. -  516 с.

Галина Черненко 
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ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО- 
МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ школи 

ПЕРІОДУ 1917-20-Х РОКІВ

У період відродження національної школи в Україні, безпосередньо в 
1917-20-х роках, постало питання перед учителями: як створити гармонійну 
систему навчання, яка б забезпечувала розумовий розвиток, засвоєння знань, 
умінь і навичок та сприяла б усебічному розвитку дитини. Саме в цей період 
була надрукована цінна навчально-методична література, для вчителів 
початкових класів і мала велике значення в навчально-виховному процесі. В 
методичній літературі були подані рекомендації та поради, методи та принципи 
навчання дітей в початкових школах.

Найбільше уваги в національній школі приділяли вивченню рідної мови та 
письма. Саме в цей час вийшла праця О. Левитського “Про навчання рідної 
мови в українській початковій школі”, де він розкрив методику навчання 
грамоти.Оскільки найбільш поширеним методом навчання грамоти вважали 
звуковий метод, то О. Левитський і подав безпосередньо методичні 
рекомендації до навчання грамоти звуковим методом.

У період навчання грамоти дичина, відзначав автор, повинна навчитися 
виділяти з мови окремі слова, потім розкладати слова на склади, і тільки тоді 
свідомо підходити до поділу слова на окремі звуки.

О. Левитський виділяв такі особливості звукового методу: 
однакова назва букв та їх вимова;

-  вивчення звуків від легших, за вимовою і написанням, до важчих;
-  читання відразу цілих слів;

можливість одночасного навчання писання і читання [3,203].
При навчанні грамоти звуковим методом, рекомендував вчителям 

використовувати такі способи навчання: синтетичний, аналітичний, аналітико- 
синтетичний.

О. Левитським у праці була подана структу ра уроку вивчення нової літери, 
яка допомагала вчителеві методично-правильно побудувати і провести урок.

Корисним був і методичний підручник Я. Чепіги “Письмо в школі”, в 
якому було подано методичні вказівки щодо навчання письма. Весь підручник 
складався з трьох розділів: “вільна творчість”, ‘"твори по малюнках”, “вільна
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диктура”[10]. Автор вважав, що “ціль письма -  навчити учня викладати сво 
знання ясно й розумно” [10,6].

У методичному посібнику Яків Чепіга говорив про те, що “діти приходять 
В школу вже з багатим матеріалом схоплених уявлень; їх голови повні ідей і 
думок, які вимагають тільки збудження до руху, дій і творчості. Вчителю 
залишалося тільки керувати всім так, щоб все перетворилось в ясні прекрасні 
образи на письмі” [10,12].

У розділі “Вільна творчість” автор пропонував такі теми для написання 
творів: “Хата і подвір’я”, “В селі й біля двору”, “В полі, на лузі, на річці і в 
лісі”, “Діти, звірі та тварини” і ін. Коли діти засвоювали техніку писання таких 
творів, тоді можна було переходити до написання творів на теми. 
“Правдивість”, “Справедливість до праці інших”, “Допомога ближнім” і ін. При 
чому, Я. Чепіга рекомендував формулювати ці теми в формі приказок, 
наприклад -  “правда очі коле” і т.д. [10,19].

Що ж стосується написання творів за малюнками, то варто відзначити, що 
вони вживалися й раніше в школах на Україні, але малюнки мали характер 
“російсько-національного життя” [10,20] і для дітей були не зрозумілими. 
Згодом педагоги категорично відмовилися використовувати малюнок на уроках 
письма, вимагаючи, щоб на його місце ставився сам предмет [10,21]. Я. Чепіга 
ж вважав, що не можна викреслити малюнок з методичних засобів освіти і 
переконував у тому, що безперечно, малюнок має виховуюче й освітнє 
значення в житті дитини. Мета письмових робіт з використанням малюнків, 
переконував він, полягає в тому, “щоб розвинути учня в тій або іншій мірі, 
збудити здібність до творчості, викувати власну думку та дати можливість 
висловити її письмом” [10,22].

Я.Чепіга в розділі “Твори по малюнках” відмічав, що початкова школа 
повинна користу ватись малюнками не тільки для розмов, а й для написання 
творів.

Які ж малюнки й картини Чепіга рекомендував вживати в початковій 
школі? Це. безперечно, малюнки явищ природи, сільського життя.

Автор в також подавав вимоги, за якими вчителі повинні підбирати 
малюнок. Це:

-  розмір малюнків та картин повинен бути такий, щоб діти без зусиль 
могли бачити всі предмети та явища зображені на них;

-  малюнки повинні показувати життя відомого дітям світу;
-  видання малюнків та картин повинні бути бездоганними.
Виконувати письмові роботи з використанням малюнків автор пропонував

на 3-му і 4-му році навчання. На першому та другому році потрібно вживати 
малюнок для розвитку слова, мови, для виховання уяви й розуміння змісту
малюнків.

Я.Чепіга давав рекомендації щодо “вільної диктури” [10,31] (вільного 
Октанту) в початкових класах. “Вільна диктура”, вважав він, “це спосіб для
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зміцнення правил ппавопису, який прямує до того, щоб внести в цю працю 
свідомість, простір для дитячої самодіяльності й творчості” [10,34]. Вільний 
диктант автор вважав як корисну працю в школі і рекомендував впроваджувати 
в початкових школах з другого року навчання.

Весь методичний прийом вільного диктанту полягав в тому, що вчитель, 
розбивши статтю на самостійні частини, диктував їх дітям. Вони ж повинні 
записати лише те, що запам'ятали. Така робота проводилась і над написанням 
інших частин стати. Автор вважав, що буде не методичним, коли вчитель 
втручатиметься в працю дітей. Це шкодитиме творчості і самодіяльності 
дитини.

В кінці підручника подано декілька зразків вільних диктантів.
Одним з педагогів-практиків, який приділяв увагу методиці написання 

творів в початковій школі був і Г.Маляр. Свої методичні поради виклав у праці 
“Самостійні твори в початковій школі” [5]. Він переконував у тому, що вже з 
першого року навчання в початковій школі треба писати самостійні твори, 
“Твір, вважав Г. Маляр, є розмова серця, бажання поділитись своїми думками, 
враженнями” [5,149].

З першого року дитина, малюючи малюнок, викладає свої думки вголос. 
Отже, перші завдання перед дітьми ставились: розповісти про намальоване. 
В процесі подальшого вивчення літер, діти вчилися підписувати свої малюнки 
одним словом, потім реченням. У кінці року давалися завдання написати 
невеличкий твір (2-3 речення).

Другий рік включав в себе написання творів до 5-6 речень. Вже потім, 
рекомендував Г. Маляр, писати твори з використанням малюнків. На цьом} 
ступені учні не створювали свого малюнка, а давався окремий малюнок. 
Дитина, розглядала його, намагалася зрозуміти думки й почуття автора і писала 
твір за цим малюнком.

На третьому ж році переходили до писання “творів з добре розробленим 
планом і без малюнків” [5,152]. Теми автор радив використовувати 
різноманітні.

У четвертому класі, Маляр вважав, треба знайомити учнів з формами 
писання ділових паперів: прохань, розписок, векселів, доручень на гроші і інші.

Крім методичної літератури з письма, друкувалися й методичні 
рекомендації та поради з математики для початкових класів. К. Лебединцев у 
праці “Математика в трудовій школі” відзначав, що повинен відбуватися 
нерозривний зв'язок математичного знання з життям і інтересами учнів. З цією 
метою автор будував навчання математики, перш за все, ка тих обчисленнях і 
вимірах, які безпосередньо викликалися вимогами життя учнів і школи, а потім 
вже на тих завданнях і запігганнях, що ікали реальний зв’язок з навколишніми, 
життєвими обставинами [4,18]. .

К. Лебединцев рекомендував вчителям початкових шкіл, крім вимог 
програми, на уроках математики запроваджувати різні цікаві завдання.
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На першому році навчання вчитель повинен використовувати:
-  дитячі ігри (доміно, лото з числовими фігурами, цифрове лото, ігри з 

м’ячем, ігри “в крамницю”, “пошту” і ін.);
-  задачі, що пов’язані з шкільним і дитячим життям, екскурсіями та 

походами (підрахунки дітей в класі, зошитів, олівців, аркушів паперу, тощо: 
тарілок, ложок, які необхідно приготувати для сніданку-; підрахунок зібраних 
квітів, огірків, яблук і ін.; вимір дитячого росту, довжини, ширини клас)', двору: 
важення невеликих порцій хліба, картоплі; ділення на рівні частини яблука, 
аркуша паперу; знайомство з годинником і термометром);

-  виготовлення іграшок і найпростіших наочних приладів (виготовлення 
доміно, марок, предметів для “купівлі-продажу під час гри в крамницю”, 
виготовлення числових фігур, ручних рахівниць, наочних таблиць додавання і 
множення, мір довжини, стінного календаря і ін.);

-  математичні розваги (задачі-загадки, задачі-жарти і ін.);
-  розмови історичного характеру (як рахувати первісні люди, 

походження мір, старий і новий стиль).
Для другого, третього та четвертого року навчання К.Лебединцев 

рекомендував використовувати на уроках математики такі ж самі цікаві 
завдання, але вони з кожним роком мали більш складніший характер.

Переглядаючи рекомендації та поради К. Лебединцева, переконуємося в 
тому-, що він зробив великий внесок у вивчення математики початкової школи. 
Все рекомендоване було цікаве, корисне і доступне дітям. Усі запропоновані 
ігри, розваги, задачі, вправи впливали не лише на засвоєння учнями 
математичних знань, а й на загальний усебічний розвиток дитини, на 
пристосування її до життя.

Крім вище охарактеризованої навчально-методичної літератури були 
надруковані й методичні підручники з географії, природознавства, історії, 
співів для вчителів початкових класів.

У 1918 році вийшов методичний підручник С.Русової “Методика 
початкової географії”, де було подано рекомендації та поради до вивчення 
географії в початковій школі. С.Русова переконувала в тому, що “географія 
корисна з перших кроків навчання, вона викликає в учнів активну’ увагу, 
самостійну думку, звертає їхні спостереження, їх цікавість на рідне оточення і 
Дає різноманітний матеріал для активного придбання знання” [7,5].

Географія до 1918 року визначалась як наука про вивчення номенклатури 
країн, міст, річок. “Тепер це жива наука і вчитися її треба в живих обставинах, 
безпосередніми спостереженнями і враженнями” -  відмічала С.Русова [7, 6].

Головним завданням географії в той час було: знати якнайближче, 
найкраще свій рідний край і в порівнянні з ним знайомитися з іншими 
країнами, з всім світом, пізнавши його в усіх складних умовах (фізичних, 
економічних, соціальних і політичних). Увесь курс географії мав розвивати 
самостійні думки, спостереження учнів і викликати цікавість до навчання.
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Через ці наслідки предмету географії було відведено відповідне місце в курсі 
початкової школи, починаючи з третього року навчання.

ГІри вивченні географії в початковій школі,, С.Русова рекомендувала 
використовувати практичні роботи. Теми практичних робіт з географії повинні 
бути зрозумілі і чіткі, щоб учні могли свідомо і самостійно робити висновки.

Щоб практичні роботи були “продуктивні”, С.Русова пропонувала ділити 
клас на неьеликі гуртки (10-15 дітей), і кожна група виконувала самостійно 
практичну роботу. Також для проведення практичних робіт учитель повинен 
створити сприятливі умови (ставити стіл перед вікном, щоб краще був 
освітлений, дотримуватися порядку і підтримувати дисципліну, знати тему і 
бузи готовим до запитань учнів). Автор пропонувала давати дітям такі 
завдання: “садити у вазони різні зерна, ставити на сонці (в холодок), поливати 
багато (мало) -  стежити, як це буде впливати на розвиток рослин” [7, 20]. 
Теми залежали від плану, програми і місцевості.

Велике значення у вивченні географії, вважала Русова, мають екскурсії. 
Кожна нова екскурсія ознайомлювала дітей з новими географічними явищами 
Взагалі, екскурсія мала надзвичайне значення в тогочасній методиці нової 
школи -  це був найкращий фактор пробудження цікавості до навчання 
Екскурсія давала певний матеріал для майбутніх розмов, бесід, предметних 
уроків, письмових робіт.

Також С.Русова радила, щоб учні поширювали свої знання читанням 
відповідних географічних оповідань, проведенням дослідів, самостійним 
виконанням вправ (малювали діаграми, плани карт, виліплювали різноманітні 
моделі, постаті звірів і ін.). Тільки така активна праця, переконувала автор, 
дасть учням міцні знання.

Велике значення мав і предмет природознавства в початковій школі. В 
1918 році вийшов методичний підручник С.Тисаревського “Методика 
природознавства”, в якому було широко подано методичні рекомендації та 
поради як вивчати природознавство в початкових класах. Автор переконував, 
що “природничі науки допомагають зрозуміти явища зовнішнього світу, 
допомагають виробленню певного .’світогляду, сприяють розвитку логічного 
мислення, розвитку моральних і естетичних почуттів, а також розвивають 
ініціативу і здібність до творчої роботи” [9,5]. Отже, висновок з цього випливав 
такий, що природознавство необхідно в окремий предмет у курсі початкової 
школи.

При навчанні природознавства С.Тисаревський рекомендував 
користуватися такими методами: предметовим, лабораторним, біологічним, 2 
також широко використовувати екскурсії.

Предметовий метод (за Тисаревським) -  це метод, при якому діти 
знайомляться безпосередньо з тими речами, факторами і явищами, про які йде 
мова на уроці. В поняття предметового методу, крім спостережень за
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предметами, явищами, автор пропонував вводити класні досліди і участь самих 
дітей в цих дослідах.

Біологічний метод полягав в тому, щоб рослини і тварини розглядалися, як 
живі істоти, щоб учні не лише описували їх форму, а малювали б їх життя, 
виявляли зв’язки кожного організму з навколишнім середовищем та з іншими 
організмами. С. Тисаревський вважав, що “біологічний метод допомагає 
розуміти життя рослин, будити думки дітей га підвищувати інтерес до 
навчання” [9,8].

Лабораторний метод, відзначав автор, “це спосіб вивчення природи, в 
якому центр ваги міститься в самостійній праці учнів під керівництвом 
учителя” [9,12].

Мали велике значення при навчанні природознавства в початковій школі і 
екскурсії. Вони підвищували інтерес до самого вивчення природи, збагачували 
розум, утворювали “здоровий, бадьорий настрій” [9,13].

Автор, в своєму методичному підручнику, пропонував вчителям 
початкових класів проводити урок в такій формі, щоб учні весь час вели творчу 
розумову роботу. В кінці посібника подаються зразки конспектів уроків з 
природознавства.

Що стосувалося історії, то вона в початковій школі до 1917р. здебільшого 
зовсім не вивчалась. Введення у школу історії вимагало перебудови старих 
планів і системи навчання. Саме методичні рекомендації, як правильно навчати 
історії, подав П. Клименко в праці “Навчання історії у початковій школі”. 
Автор відзначав, що кожна людина повинна знати історію свого народу і 
предмет повинен вивчатися вже з початкових класів [1,2].

Головним завданням вивчення історії в початковій школі було розуміння її 
як послідовних еволюційних змін громадянського життя. Учні повинні активно 
працювати над збиранням і систематизуванням матеріалу з історії оточуючого 
їх життя.

Сільським дітям, вважав П. Кпшменко, вивчення історії було доступнішим, 
бо історичні події відбувалися безпосередньо “на їх очах” [1,3]. Міські ж діти 
ознайомлювалися з історичними подіями завдяки музеям, історичним 
пам’яткам.

П. Клименко пропонував починати вивчати історію з другого року. На 
першому році навчання треба лише підготувати “ґрунт” (діти повинні вміти 
рахувати роки і розуміння, що таке рік, вік всіх явищ природи).

Другий рік навчання історії включав в себе вивчення суспільного та 
народного життя (знайомство з господарським станом батьків учнів та їх дідів: 
сільські ґрунти, їх площі, назви; скільки у кого поля та худоби і ін.). На 
третьому році діти вивчали історію міста (села), історію народного життя.

Вчителям автор пропонував використовувати та виготовляти літературний 
1 ілюстрований матеріал для вивчення історії у початковій школі, так як 
література з української історії була малочислена. Крім інформаційних книжок,
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П. Клименко давав практичні поради, як проводити подорожі або екскурсії, як 
використовувати збірки етнографічних записів, збірки пісень, дум, казок.

Педагог-практик К. Мірза-Авскянц, в своїй праці “Поетичний елемент при 
навчанні історії”, рекомендувала вчителям для проведення уроку історії 
використовувати не тільки підручники та проводити бесіди, а й різні другорядні 
засоби: історичні картини, стародавні речі, моделі, інформації з архівних 
джерел.

Одним з таких засобів, вважала автор, є “поетичний елемент”, тобто 
народна творчість: вірші поетів, оповідання та драми на історичні теми.

На перший план серед “поетичного матеріалу”, автор ставила народну 
творчість. Вона переконувана в тому, що “у нас залишилось багато історичних 
пісень великої наукової, психологічної і художньої вартості, які надзвичайно 
конкретно, яскраво, в невеликій кількості слів малюють минуле нашого 
народу” [6,142]. Ці твори давапи такі правдиві картини найбільш трагічних 
подій української історії, як наприклад: татарщина, боротьба з поляками, 
козацька доба та інші, що викликали цікавість у дітей.

Народні пісні та думи, вважала К. Мірза-Авекянц, мали більше наукового 
значення: вони були складені або сучасниками подій, або швидко після них і 
через те, незважаючи на всі зміни, які в них відбулись протягом довгого часу, 
вони являлися першорядним історичним джерелом, правдиво малюючи 
життєве оточення і побут того часу.

Отже, К. Мірза-Авекянц пропонувала вчителям початкової школи на 
уроках історії використовувати твори Т.Г. Шевченка (“Гайдамаки”, “Тарасова 
ніч” де змальовано життя України ХУІ-ХЛТІ ст.), Марка Вовчка (“Горпина”, 
“Викуп”, “Козачка” -  відтворені картини кріпацтва), пісні М. Грушевського 
(“Нема в світи правди” -  оспівувалась доля селян, втеча від кріпацтва) та ін.

Знаходимо й методичні рекомендації щодо навчання співів у початкових 
класах. Видатним українським композитором-педагогом К. Стеценком був 
виданий методико-дидактичний “Початковий курс нотного співу” [8]. Курс 
називався “початковий”, бо в ньому було подано методику навчання співу дітей 
наймолодшого шкільного віку. Свій підручник автор намагався побудувати так. 
щоб він відповідав ступеневі розвитку дітей та інтересам їхнього загального 
виховання.

Початковий курс співів вводився в програми всіх шкіл, як обов’язковий 
предмет, починаючи з 1 класу.

Перший урок зі співів К. Стеценко рекомендував присвячувати перевірці 
розвитку слуху у дітей.

Автор пропонував учителям, і сам запроваджував у своїй практиці, 
спочатку вивчати ноти (назви, спів, написання їх), потім закріплювати матеріал 
співом невеликих пісень. У методичному посібнику автором широко подано 
методику вивчення нотного стану, знайомство дітей з “цілими’ ■
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•половинними' , “четвертними”, “восьмими”, “шістнадцятими” нотами х 
звучання, запис).

Учитель на уроках співів, відзначав К. Стеценко. повинен торкатися 
художньо-музичного почуття дітей, залучати дітей до діяльності, розвивати 
здатність відчувати красу в співах і здатність одержувати естетичне 
задоволення зід них [8,31].

Не менті важливого значення в національній школі мало і фізичне 
виховання. М. Кудрииький у праці “Фізичне виховання в школі” відзначав, що 
“фізичне виховання дітей має надзвичайне значення для їх морально- 
психологічного розвитку. Вже сама участь дитини в фізичних вправах та 
забавах викхикає у неї почуття певної своєї фізичної сили, це вже дає їй 
упевненість у собі, сміливість та енергію” [2,50].

Першим завданням фізичного виховання, відзначав Кудрицький. повинен 
бути розвиток рухів, функцій всіх частин дитячого організму. При цьому не 
можна обмежуватись розвитком тільки однієї системи органів тіла, наприклад, 
м'язів: треба прямувати до гармонії функцій усіх органів тіла.

Дбаючи про фізичне виховання дітей у школі, вчителі повинні пам’ятати 
кінцеву мету- школи: виховати дітей здатними до подальшого життя, всебічно 
підготувати їх до тяжких умов тогочасного життя.

Аналізуючи навчально-методичну літературу для вчителів початкових 
шкіл, яка вийшла впродовж 1917-20-х років, ми переконуємося в тому, що для 
науковців та педагогів того часу не байдужою була доля початкової освіти. У 
своїх методико-дидактичних працях вони висвітлювали проблеми навчання та 
виховання учнів у школі. Ними була подана ціла низка корисних порад, 
рекомендацій, різноманітних цікавих вправ, якими пропонували користуватися 
вчителям при проведенні уроків. Навчальний матеріал ралили використовувати 
такий, щоб був доступний для учнів початкової школи і максимально сприяв би 
формуванню наукового світогляду та кращих духовних, морально-естетичних 
якостей особистості.
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S U M M A R Y
The article deals with the character's futures o f  educational literature published in 1917-20 for 

elementary school teachers. The recommendation and advice o f  teachers and scholars o f  that time 
relating to upbringing end education o f  elementary school pupils arc analyzed.

Руслан Шаран 
(Хмельницьк)

ДО ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Досвід залучення обчислювальної техніки в різні сфери виробничої 
діяльності людей, облаштування навчальних закладів сучасними технічними 
засобами навчання, володіння переважної більшості студентів і викладачів 
навичками роботи на персональному комп’ютері -  все це створює реальні 
передумови для еффективного використання комп’ютерних технологій у 
навчальному процесі.

Ідеї застосовувати різноманітні машини в процесі навчання іноземній 
мові з’явились ще на початку XX століття. Першопочатково та до 
сьогодення рушійним фактором залучення технічних засобів у навчальний 
процес є ідея підвищення ефективності навчання шляхом передачі машинам 
окремих функцій викладача, тобто автоматизації діяльності учня.

Одним із перших винаходів у даній сфері була машина Сіднея, яка 
з’явилась у 1926 році. Вона забезпечувала автоматичну подачу карток у 
залежності від правильності відповіді учня. Під час застосування машини 
одразу ж виявилась одна з основних переваг -  негайний сильний зворотній 
зв’язок з кожним учнем, що забезпечує можливість реалізації 
індивідуального підходу.

Винайдення в 1946 році елекронної обчислювальної машини (ЕОМ) 
стало поворотним моментом у розвитку багатьох галузей науки, в тому числі 
і сфери освіти. З того часу не припиняється робота з вдосконалення ЕОМ.

У сферу навчання іноземним мовам компютер стали активно залучати з 
1954 р. З того часу з’являються перші дослідження у сфері “вивчення мов за 
підтримки компютера” в західній традиції (CALL -  Computer-Assisted 
Language learning).

Теоретичні питання залучення компютерів до навчального процесу з 
іноземих мов є предметом дослідження нової галузі науки -  комп”ютерпої 
лінгводидактики, яка розглядається як самостійний напрямок дидактики та 
методики вивчення мов. *"

На сучасному етапі проблеми комп”ютерної л ін г в о д и д а к т и к и  
розробляються в різних аспектах:
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- в ергономічному та психслого-педагогічному ( роботи Н.ф. Тализіної 
Т.В.Габай, В.Я. Ляудіса, А.Г. Мордвинової, М.А. Акопової. Е. Енгланд):

-у  технічному та програмно-інформаційному праці В.Денінг. В.І 
Брановицького, А.М. Довгялло. М. Хазен, Е.С.ГІолат);

-у  лінгвометодичному та дидактичному (праці Р.Г. Піотровського, A.B. 
Зубова, E.JI. Носенко, M. М. Кеннінг та ін.).

З розвитком апаратних засобів і вдосконалення носіїв інформації 
змінюються пріоритети в галузі лінгводидактики.

Якщо в середині 80-х до середини 90-х років більшість учених 
займались розробкою автономних комп’ютерних навчаючих програм, то 
друга половина 90-х багата на дослідження можливостей застосування в 
навчальному процесі мультимедійних комплексів і навчальних лінгвістичних 
автоматів, а кінець 90-х і перехід у третє тисячоліття ознаменовані 
переходом на дистанційну освіту з використанням мережі Інтернет.

Інтернет — мережа мереж, вмістилище колосальної кількості 
інформації, доступної всім, незалежно від національності, місця проживання 
тощо. Поява Інтернет значно впливає на діяльність людини. Сьогодні за 
допомогою Інтернет можна знайти роботу, працювати, не виходячи з дому, у 
будь-якій країні світу, купувати товари будь-яких фірм, дізнатися про 
останні новини та інше. А це ставить перед людиною нові вимоги. Вона 
повинна весь час освоювати нові можливості Інтернет, удосконалюватися у 
своїй професійній діяльності, вимоги до якої повсякчас зростають під 
впливом останніх досягнень інформаційних технологій. Велику роль у 
діяльності людини відіграє її інформаційна культура: уміння та навички 
роботи з інформацією.

Отже, на сучасному етапі практично неможливо здобути у вищому 
навчальному закладі знання на все життя. Актуальним стає гасло “навчання 
через усе життя” (lifelong learning), тому велику роль в освіті відіграє й буде 
відігравати дистанційне навчання.

За останні тридцять років у зарубіжних системах освіти відбулися 
суттєві структурні зміни, зумовлені розвитком науково-технічного прогресу 
та його зростаючим впливом на всі сторони життя суспільства. За даними 
зарубіжних експертів, у майбутньому кожен працюючий потребуватиме 
вищої освіти як мінімального освітнього рівня, що є необхідним для 
-иживання людства. Навчання такої маси студентів за денною формою 
навряд чи витримають бюджети навіть найрозвиненіших країн. Тому не 
випадково, що за останні десятиріччя кількість студентів, що навчаються за 
нетрадиційними технологіями, зростає швидше від кількості студентів 
Денних відділень. Світова тенденція переходу до нетрадиційних форм освіти 
простежується і у зростанні кількості вищих навчальних закладів, що ведуть 
підготовку за цими технологіями. У світі за період 1900 — 1960 pp. їх було
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створено 79, за 1960 — 1970 pp. — 70, за 1970 — 1980 pp. — 187, а тільки за
1980— 1995 pp. — 700.

Сучасний характер і динамізм розвитку суспільства ставить пере і
п с и х о л о г а м и , педагогами і всіма фахівцями в галузі організації освіти нові 
завдання. Одна з причин зміни підходу до організації освіти полягає в тому, 
що навальний розвиток нових інформаційних технологій породив у всьому 
світі велику кількість програмних продуктів, що орієнтувалися на їхнє 
використання в освітніх цілях.

Сучасне інформаційне суспільство формулює для навчальних закладів 
такі завдання вихованні фахівців, здатних [4, 85]:

1)мобільно адаптуватися в життєвих ситуаціях, що змінюються, 
самостійно набувати необхідних знань і застосовувати їх на практиці;

2)самостійно критично мислити, вміти побачити проблеми, що 
виникають у реальній діяльності, та шукати шляхи раціонального їхнього 
розв'язання, використовуючи сучасні технології;

3)грамотно працювати з інформацією;
4)бути комунікабельними, контактними в різноманітних соціальних 

групах, уміти працювати в колективі;
5)самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, 

культурного рівня.
Велику роль у розв'язанні цих проблем відіграє безперервна освіта та 

відкрите навчання.
Головними провайдерами дистанційних курсів у Європі є [4, 37]:
Відкритий університет Великої Британії (http://www.open.ac.uk) 

— один з перших мегауніверситетів — не вимагає від студентів попередньої 
кваліфікації, тільки реєстрації та іспиту. Застосована система оцінок, очних 
зустрічей, підтримки тьютором є тривалим принципом гнучкості та 
адаптованості навчання. Тут діють методи online, модульовані курси, очні 
обговорення проблем з тьютором.

Британський Космічний Віртуальний Університет (British space Virtual 
University, http://www.bae.co.uk/) створений 1997 року і відкритий 1998 з 
метою впровадження повної стратегії, розповсюдження навчання, розвитку, 
дослідних програм у всій системі.

Така форма навчання набуває популярності і в Україні. Тут діють такі 
проекти:

• Лабораторія Віртуального Дистанційного навчання Харківського 
технічного університету радіоелектроніки (ХТУРЕ);

• Проект "Distance Learning" Київський Національний Університет імені 
Тараса Шевченка;

• Сервер дистанційного навчання Київського Інституту Інвестиційного 
Менеджмента (КІІМ);

• LDL System - Українська система дистанційного навчання;
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.Міжнародний центр дистанційної освіти на базі Української Академії 
державного управління при Президентові України;

• Проблемная лаборатория дистанционного обучения, Национальный 
технический университет "ХПИ";

• Система дистанционного обучения "Прометей";
• Український Центр при Університеті Північного Лондона (УПЛ).
У м.Хмельницькому створено повнофункціональний Інститут заочного 

та дистанційного навчання (http://dn.tup.km.ua, на день написання статті на 
дистанційній формі навчається понад 300 студентів з різних регіонів України 
для отримання повної вищої освіти).

Дистанційне навчання — це технологія, що грунтується на принципах 
відкритого навчання, широко використовує комп'ютерні навчальні програми 
різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомунікацій 
інформаційне освітнє середовище для доставки навчального матеріалу та 
спілкування.

Для цієї технології характерна сильна пізнавальна мотивація, що 
створюється мережею Інтернет, та якість підготовки фахівця. Це й робить 
дистанційне навчання технологією навчання 21 століття. Саме посиленою 
мотивацією дистанційне навчання відрізняється від заочного, і з цим 
пов'язаний якісний стрибок, внаслідок чого його можна назвати новим 
етапом у розвитку заочного навчання.

Ефективність дистанційного навчання залежить від тих викладачів, які 
ведуть роботу зі студентами в Інтернет. Це мусять бути викладачі з 
універсальною підготовкою, які володіють сучасними педагогічними та 
інформаційними технологіями, психологічно готові до роботи зі студентами 
у новому навчально-пізнавальному середовищі.

Те, що дистанційне навчання — педагогічна технологія, випливає зі 
стислого огляду, наведеного у праці [2, 123]. Як відзначається там, одним з 
перших на визначення «педагогічна технологія» звернув увагу A.C. 
Макаренко. Пізніше, на міжнародній конференції з питань світової кризи 
освіти (Вильямсберг, США, 1967), відзначалося, що необхідно позичати 
елементи виробничих технологій для підвищення якості освіти. В
“Енциклопедії педагогічних засобів, комунікацій і технологій” (Лондон, 
1978) П.Мітчел дав таке визначення педагогічної технології; “Педагогічна 
технологія є царина досліджень та практики (в рамках системи освіти), що 
має зв’язки зі всіма сторонами організації педагогічних систем для 
Досягнення специфічних і потенційно відтворюваних педагогічних 
Результатів”. З 1986 р. за підтримки ЮНЕСКО визнане таке визначення: “В 
новому і більш широкому сенсі це - систематичний засіб планування, 
застосування та оцінювання всього процесу навчання та засвоєння знань 
ДіЛяхом врахування людських і технічних ресурсів та взаємодії між ними для 
Досягнення більш ефективної форми освіти”.
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в М Кухаренко (український дослідник проблеми дистанційного 
навчання) виділяє наступні принципи дистанційної освіти які слід 
враховувати при розробці теоретичної моделі та практичних дистинційних 
курсів [3. 65]:

1.Принцип гумапістичності навчання. Цей принцип визначальний у 
системі безперервного інтенсивного навчання і посилюється щодо 
дистанційного навчання, сутність полягає у спрямованості навчання та 
освітнього процесу в цілому до людини.

2. Принцип пріоритетності педагогічного підходу при проходженні 
освітнього процесу в дистанційному навчанні. Суть принципу полягає в 
тому, що проектування дистанційного навчання необхідно починати з 
розробки теоретичних рекомендацій, створення дидактичних моделей ти 
явищ, що планується реалізувати. Досвід комп'ютеризації дозволяє 
стверджувати, що коли пріоритетним є педагогічний аспект система більш 
ефективна.

3.Прннцип педагогічної доцільності застосування нових інформа
ційних технологій. Він вимагає педагогічної оцінки ефективності кожнег 
кроку проектування та створення дистанційного навчання. Тому на перши ■ 
план необхідно ставити не впровадження техніки, а відповідне змістовне 
наповнення навчальних курсів і освітніх послуг.

4.Приниип вибору змісту освіти
Зміст дистанційної освіти повинен відповідати нормативним вимога * 

Державного освітнього стандарт) і вимогам ринку.
5Лїринцип забезпечення захисту інформації, що циркулює в 

дистанційному навчанні. Необхідно передбачати організаційні й технічні 
засоби безпечного та конфіденційного зберігання, передачі і використання 
потрібних відомостей, створення умов їх безпеки при зберіганні, передачі 
використанні.

6.Прннцип стартового рівня.освіти. Ефективне дистанційне навчання 
вимагає певного набору знань, вмінь, навичок. Наприклад, для 
продуктивного навчання кандидат на навчання повинен ознайомитися з 
науковими основами самостійної навчальної праці, володіти певними 
навичками роботи з комп’ютером та ін.

7.Прпнцнп відповідності технологій до навчання. Технолог 
навчання повинні бути адекватними до моделей дистанційного навчання.

8. Принцип мобільності навчання. Він полягає у створенні 
інформаційних мереж, баз і банків даних для дистанційного навчання, ше 
дозволять студенту коригувати або доповнювати свою освітню програм) в 
заданому напрямі за відсутності відповідних послуг у вищому' навчальному 
закладі, де він навчається.

9.Принцип неаитагоністнчності дистанційного навчання діючи'1 
формам освіти.
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Проектоване дистанційне навчання зможе дати необхідний освітній та 
економічний ефект за умови, якщо створювані та впроваджувані 
інформаційні технології стануть не чужорідним явищем у традиційній 
системі вищої освіти, а будуть природно інтегровані в неї.

Щодо вивчення іноземної мови дистанційно за допомогою компьютера 
ТО складність у створенні курсу вивчення іноземної мови дистанційно 
полягає у комплексності навичок, якими повинен оволодіти при вивченні 
мови студент, -  навички читання, письма аудіювання, усного мовлення і 
перекладу. Саме завдяки розвитку новітніх комп’ютерних технологій, 
інформаційно-мережевих технологій стало можливим більше дати змогу 
студентам опанувати навчальний матеріал, набути практичних мовних 
навичок, підтримувати постійний контакт з викладачем (тьютором) та зі 
своїми колегами з навчання, незважаючи на географічні кордони. А 
викладачам ці технології дають змогу більш якісного та повноцінного 
контролю навчання студентів.

Планується теоретично дослідити історію та теорію дистанційної форми 
навчання, теоретично обгрунтувати та апробувати на практиці застосування 
вищезгаданих принципів; розробити методику використання 
мультимедійних засобів вивчення іноземної мови із виявленням позитивних 
та якісних сторін цієї форми освіти на основі моделі функціонування 
дистанційної форми навчання в м. Хмельницькому в Інституті заочного та 
дистанційного навчання та з урахуванням досвіду інших світових центрів.
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SU M M A R Y
TH E  PR O B L E M  O F DISTA N T LEAR NIN G  O F A FOREIGN LANGUAGE

The article deals with theoretical problems o f  computers' application in the process оГ 
sudying foreign languges. It gives a brief survey o f  a distance learning form -  its history, methods. 
Problems, tasks, advantages and the prospects o f  its development in our country at present and in 
^ture. The future trends o f  research in the field have been outimed.
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Шевчук Кристипа 
(Нерівні)

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ДО ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН 

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Державною програмою “Вчитель” визначено, що саме вчителю 
належить ключова роль в освіті, адже саме він допомагає становленню 
громадянина як особистості, зміцненню інтелектуального та духовного 
потенціалу нації. Оскільки в центрі навчання і виховання мають стояти 
інтереси учня, вся діяльність педагога, зокрема зміст і технологія навчання, 
повинні змінюватись. У зв’язку з цим по-іншому потрібно здійснювати 
підготовку учителя.

Перш ніж встановити, яким чином можна вдосконалювати підготовку 
вчителів до викладання природознавчих дисциплін молодшим школярам, 
необхідно визначити її сутність, цілі, завдання, створити модель такої 
підготовки, що грунтується на відповідних методичних засадах.

Методика викладання природознавства як одна з галузей педагогічної 
науки є складовою частиною загальної методики викладання біології. Вона 
характеризується об’єктом, завданнями і методами дослідження.

Об’єктом вивчення методики природознавства є процес навчання 
молодших школярів природознавству. Методика природознавства досліджує 
закономірності зв’язків між складовими навчального процесу і на цій основі 
розробляє шляхи його оптимізації.

Методика викладання природознавства як галузь педагогічної науки 
виконує такі завдання:

Визначення в комплексі пізнавальних, виховних і розвиваючих завдань 
шкільного природознавства, його місця в системі освіти.

1. Розробка змісту природознавства як навчального предмета: 
наукове обгрунтування програм, підручників.

2. Вироблення методів, методичних прийомів та організаційних форм 
навчання відповідно до завдань та змісту природознавства.

3. Розробка засобів навчання природознавству та навчальної бази.
4. Визначення вимог щодо підготовки вчителя як викладача 

природознавства.
5. Впровадження інноваційних технологій в процес навчання 

природознавства в школі.
6. Інтеграція природознавчих дисциплін з іншими навчальними 

науками.[1]
Від наук про природу7 методика викладання природознавства бере зміст 

навчального матеріалу7. Вона допомагає вчителю правильно відбирати
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найістотніші елементи основ наук і викладати навчальний матеріал у формах 
і зв’язках, найдоступніших для розуміння і запам’ятовування.

Другим важливим етапом є проведення ретроспективного аналізу 
проблеми змісту природознавчої науки у початковій освіті та методики 
викладання природознавчих предметів у ХУПІ-ХІХ ст. з метою виявлення 
недоліків і того позитивного, що створено упродовж тривалого час\ 
методистами-природодослідниками. Історичні тенденції розвитку цієї освіти 
та методики її викладання є однією з теоретичних засад підготовки студентів 
до майбутніх уроків природознавчого циклу.

Історію становлення природознавства в Україні як шкільного предмета і 
зокрема виникнення методики викладання природознавчих дисциплін не 
можна розглядати без загального стану освіти на різних історичних етапах. 
Вихідним етапом становлення шкільництва в Україні багато істориків і 
педагогів вважають навчальні заклади Київської Русі. У школах і училищах 
того часу викладались елементи знань з природознавства, географії, 
медицини; в учнів формувались елементарні уявлення про явища природи.

Певного розвитку педагогічна освіта набула в період заснування 
братських шкіл. У 1786 році Катериною II було проведено шкільну реформу, 
і природознавство як навчальний предмет входить у шкільну програму. І 
саме у XVIII столітті виникає і починає розвиватись методика викладання 
природничих дисциплін.

Одним із документів, що запровадив викладання так званої 
“естественной истории” на курсах малих училищ, був Статут 1786 року. 
Належне місце у створенні і розвитку методики викладання природничого 
циклу належить В.Р.Зуєву. Він вважається першим методистом природничих 
дисциплін, є автором першого і єдиного в той час підручника з 
природознавства XVIII століття “Начертание естественной истории” (1786 
р.).

Подальшій розробці питань методики викладання природознавства 
велику увагу приділяли багато педагогів, методистів, науковців, практиків, а 
саме: В.П. Вахтеров, К.П.Ягодовський, С.А.Павлович, П.О.Завітаєв,
М.М.Скаткін.

Дослідження даних науковців практиків та визначних педагогів сприяли 
розвитку, формуванню та становленню методики викладання 
природознавства як самостійного навчального предмета.

Важливий крок у відображенні освітніх тенденцій в аспекті 
природничих знань зроблено в Державних стандартах початкової освіти.

Освітня галузь “Людина і світ” передбачає усвідомлення школярами 
своєї належності до природи і суспільства, створення елементарної бази для 
засвоєння учнями відповідно до вікових особливостей різних видів 
соціального досвіду, системи цінностей суспільства, морально-правових 
Норм, традицій.
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Зміст стандарту реалізується через інтегрований курс або окремі 
навчальні предмети(“Ознайомлення з навколишнім світом’'. 
“Природознавство”, “Я і Україна”). Освітня галузь “Людина і світ” включає 
систему інтегрованих (з різних природничих наук) знань про об’єкти і явища 
живої та неживої природи і взаємозв’язки та залежності між ними, їх зміни в 
часі і просторі. На доступному рівні вона відображає цілісну науково- 
природничу картину світу і місце в ній людини шляхом опосередкованої 
реалізації в змісті галузі законів і закономірностей існування природи.

Запровадження стандартів дозволить створити єдиний освітній простір, 
а разом з цим і умови для варіативності й профільності навчання, якісного
оновлення змісту. [4]

Одним із завдань сьогодення є оновлення і удосконалення змісту освіти. 
При його структуруванні необхідно дотримуватись сучасних принципів 
укладання програм, підручників, і посібників (науковості, доступності, 
демократизації, деідеологізації, гуманізації, гуманітаризації, історизму, 
цілісності змісту- тощо), що також є теоретичним підгрунтям підготовки 
майбутніх вчителів до здійснення природознавчої освіти у початковій 
школі.[3]

Нині актуальною є й проблема застосування у навчальному процесі 
новітніх технологій. Використання сучасних інноваційних технологій у 
навчальному процесі ВНЗ сприятиме оволодінню ними студентахчи в 
майбутній педагогічній діяльності.

Рівень розвитку сучасної науки, особливості вступу у світ праці 
вимагають більш раннього, ніж це було традиційно прийнято, визначення 
сфери подальшої професійної підготовки. Людина зобов’язана якомога 
раніше починати осмислене життя, робити вибір, брати на себе 
відповідальність за своє майбутнє. Інтеграція освіти надає студентам таку 
можливість. [2]

Інтеграція за умовами навчання передбачає використання учителем 
різних методів, засобів, навчальних матеріалів при навчанні різних груп 
учнів.

Діапазон застосування інтегративного підходу у навчально-виховний 
процес досить широкий: від дискретного його використання до
функціонування різнорівневих програм, затверджених стандартів.

Визначені нами теоретичні засади впливають на підготовку вчителів до 
викладання природознавства, тому необхідно створити таку систем) 
навчальної роботи, яка б сприяла удосконаленню підготовки майбутніх 
учителів початкових класів. З цією метою потрібно осучаснити й 
удосконалити зміст природознавчих дисциплін та методику викладання 
природознавства у вищих навчальних закладах.

Постановка методичних проблем щодо вдосконалення підготовки 
вчителя сприятиме застосуванню творчого підходу до викладання

194



природознавства у початковій школі дозволить сформувати цілі, т  „т 
структуру навчально-виховного процесу з урахуванням теоретичних основ 
директивних матеріалів, сучасних біологічних і педагогічних концепцій 
принципів розробки програм і підручників. У своїй діяльності майбутні 
вчителі початкових класів мають спиратися на категорії істини, добра, 
прекрасного, навчаючи дітей уміння адаптуватися до життя, до умов ринку.
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SUMMARY

Chrystyna Shevchuk
This article defines main methodical bases of preparing the students to teaching natural studying in 

the grade school. These bases will help students to study a subject and strategy of teaching natural studying 
on qualitative new level. New reserches formation requires deeper knowledges in the field of the under 
study subject, so and looking bases of teaching the strategies in universities.

Ярослав Яців 
(Івано-Франківськ)

POJTb СІМ ’Ї У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ 
ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

(історнко-педагогічний аспект)

Українська виховна традиція свідчить, що дитина формувалася у 
просторі родини -  релігії -  школи. Сутність виховання у сім'ї полягала у 
передачі дітям батьківського досвіду, культурної спадщини і формуванні 
ціннісних орієнтацій. У сім’ї, як правило, закладався фундамент для 
виховання повноцінного громадянина, усвідомлення загальнолюдських і 
національних цінностей. Прищеплені в дитинстві духовні цінності й ідеали 
визначають напрямок розвитку дитини на все життя. Виховані батьками 
прикмети духу і характеру дитини стають фунтом, на якому людина будує 
своє майбутнє.

Аналіз джерельної бази дає підстави стверджувати, що українські 
педагоги XIX - XX ст. вважали сім'ю головним чинником формування 
морально-етичних цінностей і важливого значення надавали сімейному (за 
тогочасною термінологією - домашньому) вихованню. Родина, зазначав 
І-Ющишин, повинна стати доброю школою чеснот і моральних якостей. 
^Дже перші задатки морального світогляду, який остаточно 
3икристалізовується під впливом зовнішніх обставин і чинників, діти



шляхом природного добору і силою авторитету отримую ть від батьків [7, 
316] Разом із знаннями про предмети дитина отримує поняття про добре , 
зло любов і ненависть, честь і сором. Головним завданням  виховання г 
прищепити дітям добро, яке веде суспільство від вузького, НИЗЬКОГО 

розуміння життя до широкого, високого, до корисного для цілого масового 
щастя і викоренити зло, яке переш коджає вільному здоровом у росту.

С.Русова зазначала, що в родинному ж итті метою  є не вчити дитину, не 
давати їй готові знання, а перш за все збудити в дитині її  духовні сили,

розворушити цікавість, виховати її почуття. Вона закликала батьків 
створити в сім'ї необхідні умови для становлення особистості дитини, 
утвердження моральних почуттів.

Національне свідомі українські родини (Барвінські, Заклинські, 
Шухевичі та інші) виступали вагомим чинником формування морально- 
етичних і національних цінностей. Дітям змалку прищеплювали любов до 
рідної мови, до рідного краю. У будинках патріотичних родин влаштовували 
сходини, в яких брали участь дорослі і діти, шкільна і студентська молодь. 
Там читали українські часописи, історичні оповідання, вивчали патріотичні 
пісні та ін. Українська сім'я в Галичині навіть в умовах ополячення зберегла 
національні традиції, що передавалися дітям від батьків.

Звичайно, не можна стверджувати, що кожна сім'я, кожна родина 
виховувала дітей у національному дусі, виховання будувала на 
християнській моралі і національній основі. У родинах, де батьки брали 
участь у діяльності діючих у той час культурно-просвітницьких товариств, 
важливими засобами формування національної свідомості була пам'ять про 
минувшину попередніх поколінь, національні цінності українського народу, 
його традиції і звичаї тощо.

Духовно-релігійному розвиткові людини сприяли релігійні свята та 
обряди, яких родина завжди дотримувалася і які повторювалися щорічно. У 
багатьох сім'ях існувала добра традиція відзначення національних 
українських і релігійних свят, на які діти йшли разом з батьками, їх 
святкування глибоко западало у дитячі душі, пробуджуючи перші 
усвідомлення себе як невід'ємної частинки всієї української спільноти.

На різдвяну Святу7 вечерю збиралася вся сім'я, поминали померлих, 
згадували відсутніх, спільно молилися перед початком вечері. Актом 
гуманістичного виховання був звичай, за яким діти носили святу вечерю 
бабусі, хрещеним батькам, родичам, бідним сусідам. Та й колядування мало 
глибокий виховний сенс - залучення дітей до духовності шляхом прямої 
участі у звичаєвому дійстві. Таке виховне значення закладено у вертепі, де 
возвеличувалося добро і засуджувалося зло. Духовно-творчі потреби і 
можливості дітей розвивало також і писанкарство. Виховну роль відігравали 
ритуали хрещення, весілля, похорону7.
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Особливу увагу приділяли педагоги ознайомленню дітей з такими 
моральними поняттями, як: батьки, сім'я, рід, родина, родовід. Інтерес до 
житія близьких людей народжує початки гуманізму, допомагає зрозуміти 
такі загальнолюдські цінності, як людяність, справедливість, душевна 
чуйність, совість, почуття обов'язку, власна гідність, любов до людей, 
душевна здатність до співпереживання.

Педагоги великого значення надавали ролі матері у сім'ї. Саме вона 
першою схиляє дітей до всяких чеснот, які згодом стають не лише 
сімейними, але національними або народними. Якщо в сім'ї кожний з її 
членів виявляє увагу і піклування один про одного, якщо діти бачать 
постійно добрі справи своїх батьків, то в них рано формується уявлення про 
добро і зло, про ідеали і людські цінності. Мама, підкреслювалося на 
сторінках часзпису, мусить дотримуватись певних норм і правил у вихованні 
дитини, які є актуальними й на сьогоднішній день, а саме: завжди і всюди 
розмовляти рідною мовою;

співати дитині тільки свої рідні українські пісні; шанувати й гордитися 
своєю народним одягом. Купляти все речі для дитини тільки у своїх 
магазинах; читати гарні, рідні книжечки; передплачувати український 
журнал-часопис "Дзвіночок"; користуватися дитячою бібліотекою; 
підготувати дитину до школи; слово і наука матері має бути перша і 
найголовніша; у ранньому дитинстві нікому чужому не поручати виховання 
дитини. У цій справі може допомогги тільки рідна Церква, рідна школа; 
ніколи не кажи, що не маєш часу. Якщо вважаєш виховання своєї дитини за 
найбільший материнський та національний обов'язок, час завжди мусиш 
знайти; великі, відповідальні, святі обов'язки має супроти дитини і 
Батьківщини мама, тому мусить так спланувати свої справи, щоб виховання 
дитини стояло на першому місці [1, 46].

У духовному становленні дитини основним, на думку С.Русової, є 
любов до матері, батька, рідного краю, любов до ближнього, до Бога "як до 
найвищого морального ідеалу". Не можна бути справжньою людиною, не 
шануючи батьківської землі і материнської мови. Рідна мати -  природна 
вихователька своїх дітей, а батько -  захисник сім’ї, роду, творець історії, 
Державності. Саме вони відповідають за виховання дітей перед власною 
совістю, народом, країною. Просвітителька закликала батьків дати дітям вже 
3 дошкільного віку основні поняття про Бога, його існування, про морально- 
етичні принципи, що відповідатимуть майбутньому життю кожної дитини. 
Саме з цього часу життя дітей прямує до добра і зла. І якщо відводити 
Дитину з раннього дитинства від зла, то добро завжди супроводжуватиме її, і 
в такий спосіб батьки відкриють серце дитини для пізнання Бога.

Родинна хата є першою і найкращою школою людства. Дитина під 
Доглядом матері навчиться чемності, витривалості, самоконтролю і любові. 
Якщо дитина має добре домашнє середовище, де її навчили дивитися з
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любов’ю на все, іо вона полюбить і свій рідний край, і буде йому служити (3. 
17-18].

Зміцненню моральності сприяє залучення дітей до релігійної 
обрядності. "Щасливі ті родини, що можуть проводити ці свята за архаїчно 
народними звичаями; вони дають своїм дітям глибоке, прекрасне 
переживання, яке залишає на все життя етичне й естетичне враження і 
зв’язує дитину з тим народом, що в своїй могутній творчості утворив цей 
культ. Взагалі, ті свята, що зв’язані з давніми народними релігійними 
віруваннями і овіяні національною поезією, - Купала, Зелені свята, Маковея, 
Спаса. - вони у нас багато говорять дитячій уяві, і бажано, щоб і тепер мали 
свій соціально-національний характер і проводилися б у кожній дитячій 
організації за народними звичаями. Цей настрій дитини, в якому 
об'єднуються І ідеально-релігійне почуття, й естетичне, й національно- 
патріотичне, - може стати гарним грунтом для певного розвитку в дитині 
ідеалізму і прив'язаності до того народу, з якого дитина вийшла" [2, 41].

Поки дитина піде в шкоду, то вона може з молоком матері "набрати в 
себе стільки патріотичного завзяття, що і чужа школа тої дитинки вже не 
зіпсує". Перші дитячі враження є найсильніші і щира мати-патріотка, знаючи 
про давніх і найновіших українських героїв, може такими оповіданнями 
розпалити в серці дитини такий вогонь, що згодом ніякі ворожі сили і 
переслідування не зможуть цього вогню погасити. Особливу увагу доцільно 
звернути на дітей п'яти- і шестирічного віку. Мама, радить К.Трильовський 
має навчити своїх дітей патріотичних віршів ("Іван Підкова" Шевченка, "Не 
згасайте, ясне зорі" Шашкевича, " Смерть гетьмана Павлюка" Колесси). 
січових та стрілецьких пісень. " Така мама - справдішна громадянка - 
патріотка, буде певно мати велику пошану і у своїй громаді і стане 
прикладом до наслідування і для других селянок-співгромадянок" [4, 74].

Виховання дітей в українських сім'ях проходило в органічній єдності з 
''кладом життя народу, його історією, культурними і побутовими 
традиціями. Воно базувалося на принципах духовності, народності, 
гуманізму, природовідповідності, зв'язку з життям народу та ін. З ранніх 
років дітям у сім'ї прищеплювали кращі моральні почуття: любов до дітей, 
милосердя, працелюбність тощо. Важливою їх складовою була турбота про 
формування патріотичних почуттів, любові до рідного краю, батьківської 
землі, до славетної історії своїх предків.

Сімейне виховання досліджуваного періоду характеризується 
посиленням національно-ціннісних орієнтирів, що виявилось у вихованні 
пошани до старших, дотриманні народних звичаїв. Виховання в сім'ї 
орієнтувалося на формування патріота своєї Вітчизни, що шанує традиції 
свого роду і народу. У сім'ї закладалися найголовніші складові національної | 
свідомості; усвідомлення особистістю приналежності до етнічної спільності, 
національного загалу, оволодіння національною культурою й духовною
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спадщиною свого народу. У сім'ї зберігалися національно-культурні 
цінності: історична пам'ять, національна гідність, гордість, самопошана,
національна єдність, державотворчі прагнення.

Сімейне виховання було нерозривно пов'язане з діяльністю школи, 
оскільки спільний і гармонійний вплив сім'ї і школи розглядався 
галицькими педагогами як важливий засіб збереження українських ідеалів. 
Співпраця сімї та школи здійснювалася через спільне проведення 
національних свят, вечорів, участі батьків у роботі культурно- 
просвітницьких товариств і громадських організацій. Школа повинна 
підтримувати сімейні традиції, розвивати культивовані у сімї цінності, 
готувати дівчат до материнських обов'язків, а також навчати батьків 
мистецтву виховання. Вчитель, виховуючи у тому ж напрямі, що й сім’я, має 
ввести дитину в історію народу, нації, щоб кожна дитина не була чужою в 
рідному краї, але почувала себе в ньому щасливою, як вдома Якщо вчитель 
уміє пов”язати все національне зі всіма обставинами життя, то за допомогою 
цього він плекає внутрішні якості дітей, утримує їх при звичаях і традиціях 
батьків. Національний момент виявляється як інтегральна частина виховання 
для гуманності, виховання для життя в суспільстві.

В умовах розбудови незалежної держави українська сім'я, відроджуючи 
споконвічні родинні традиції, має готувати активних і національне свідомих 
громадян України.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ І ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ПОЧЕРК М.КОЛЕССИ

Педагогічний почерк М.Ф.Колесси в значній мірі оприділяють його 
загальна висока культура і ерудиція, обширні і глибокі знання, активна 
Творча (композиторська і диригентська) діяльність, а також науковий

199



підхід ДО свого предмету, знання педагогіки, психології та уміння 
використати їх в практиці навчання і виховання, досконале володіння 
методикою учбово-виховної роботи і творчий підхід до, неї, повсякденна 
праця в пошуках нових форм і методів навчання.

Поруч з винятковою організованістю і дисциплінованістю, зібраністю і 
точністю, акуратністю і навіть педантичністю у підношенні до своєї справи, 
бажанням іти завжди в ногу з часом, йому властива здатність не тільки 
доступно, цікаво, чітко і ясно подати матеріал, або відповісти на ті чи інші 
питання, що часто виникають під час роботи із студентами в класі, але й 
внести в учбовий процес щось таке, що будить в них активність думки, 
хвилює розум і серце. Стремління якнайглибше вникнути у внутрішній світ, 
зрозуміти психологічний стан, правильно оцінити, а згодом і відповідно 
розвинути професійні дані кожного із своїх вихованців; уміння будувати свої 
взаємовідносини з ними на незвичайно доброзичливих, природних і 
водночас майже офіційних засадах, викликають повагу і довірся, а разом і 
позитивну реакцію на кожне зауваження, а також дають можливість 
професорові знайти в їх особі своїх однодумців і послідовників.

З роками педагогічний талант Миколи Колесси шліфується і мужніє. 
Формується власний, притаманний лише йому, почерк в роботі, 
вдосконалюється методика проведення занять. Якщо, скажімо, на початку 
педагогічної діяльності йому властивий дещо авторитарний стиль в роботі, 
для якого характерні особлива строгість і вимогливість педагога 
надзвичайної точності і виконання всіх своїх вказівок, заперечення будь- 
яких альтернатив, а також стремління під час занять із студентами зробити 
буквально все, аж до найменших деталей, що згодом демократичні засади 
беруть верх. Професор частіше прислухається до думок студентів, надає що 
раз більшого значення умінню кожного з них самостійно вирішувати 
поставлені перед ними завдання, що, в свою чергу допомагає їм глибше 
повірити у свої сили, ширше розкрити свої можливості, яскравіше проявити 
власну виконавську манеру.

Грані педагогічного таланту М.Колесси визначаються насамперед його 
вічним прагненням творчості, вмінням створити на уроках таку атмосферу, 
такий морально-психологічний клімат, які вже самі собою заперечують і 
виключають всяке буденне в підході до твору над яким працює студент, до 
справи, якою він займається і взагалі -  до мистецтва. Невимушеність в 
спілкуванні, гостра реакція на те що і як робить студент приводить часто до 
певної імпровізації в проведенні занять. Однак ця, на перший погляд, 
непередбаченість в роботі педагога завжди обумовлюється конкретними 
завданнями по відношенню до конкретної індивідуальності, а 
співвідношення стихійного і сбідомого, необхідного і випадкового 
визначається в першу чергу тим наскільки яскрава у творчому відношенні 
особистість студента, які проблеми чи то з технічної, чи з виконавської
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сторін стоять перед ним на даному етапі, як він підготовлений до уроку і так 
далі. І саме тут яскраво спостерігається втілення знаменитої формули 
“вчитель-учень”, яка грунтується не на механічних, а діалектичних зв’язках, 
за яких волевиявлення одного викликає відповідний відгук у іншого, що в 
свою чергу, породжує ідеальний контакт, який сприяє динамічному 
зростанню обох. Таким чином кожний урок, який проводить Микола Колесса 
є насправді чітко організованою цілістю, де імпровізаційність в поєднанні з 
ясно вираженою формою проведення занять, а також майстерністю і 
артистизмом педагога створюють враження, що саме зараз в цю хвилину 
вперше відкривається краса твору, осягається духовний та образний світ 
композитора. Емоційна насиченість занять, атмосфера загального 
захоплення, одухотвореність педагога і приносять студентам не тільки з 
фаху, але й збагачують духовно та інтелектуально. Все, що говорить 
професор, що і як пін показує, що відкриває в глибинах творчості того чи 
іншого композитора, як доносить до розуму і серця студентів, роблячи все це 
доступним для всіх, захоплює і переконує, спрямовує на нові музичні 
відкриття. Отже секрет педагогічної майстерності М.Ф.Колесси. на нашу 
думку, не тільки в тому, що він завжди уміє розпізнати, оцінити і розвинути 
таланти своїх учнів, а в тому наскільки глибоко він заражає їх закоханістю у 
свою професію.

Якщо стиль роботи М.Колесси із студентами протягом багаторічної 
педагогічної діяльності і зазнавав певних змін, то методика проведення 
занять, а також сам процес виховання майбутнього диригента залишалися 
недоторканими. В першу чергу це стосується поетапності в оволодінні 
студентом всіма компонентами своєї майбутньої професії -  від засвоєння 
навичок самостійної підготовчої роботи над партитурою і опанування 
технічними і виразовими засобами, до уміння належним чином організувати 
і на високому художньому рівні забезпечити репетиційний і виконавський 
процеси, а також одержимості в повсякденній роботі педагога у формуванні 
особистості майбутнього диригента, розвитку його інтелекту, образного 
мислення, виховання таких вольових якостей характеру, які б в майбутньому 
допомагали йому успішно здійснювати надзвичайно складну організаційно- 
творчу діяльність в професійному мистецькому' колективі.

Для самого М.Ф.Колесси, як диригента, поруч з високою виконавчою 
культурою, тонким відчуттям стилю, творчим темпераментом, точністю і 
майже скрупульозністю у передачі авторського тексту, властиве глибока 
продуманість і ювелірна відточеність технічних засобів виконання. 
Розглядаючи мануальну техніку як базу для подальшої успішної діяльності 
майбутнього диригента він водночас зазначає, що вона є лише засобом для 
Досягнення художніх цілей, диригентські тести, як її основній виразник 
стануть ефективними і допомагатимуть диригентові в реалізації його 
творчих намірів лише тоді, коли випливатимуть безпосередньо з музики.
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Успіх в оволодінні технічними засобами виконання залежатиме, в першу 
чергу від того, наскільки останні будуть тісно пов’язані з творчими 
завданнями. Бо якшо, наприклад, на початку навчання оволодіння 
технічними навичками стоїть на першому місці, то згодом з їх 
удосконаленням, в основу роботи педагога із студентом лягає вирішення 
чисто виконавських проблем. Однак, чим вищими надалі ставатимуть 
виконавські завдання, тим що раз удосконалюватимуться й технічні... і так 
без кінця. Ця діалектична закономірність, що базується на взаємозв'язку та 
взаємозалежності технічних засобів і творчих завдань на різних етапах 
підготовки студентів є, на нашу думку, основним зерном педагогічного 
методу навчання диригентів в класі професора М.Колесси.

Добиваючись того, щоб в процесі роботи в класі студент осягнув увесь 
структурний кістяк музичного твору професор завжди наголошує, що поруч 
з умінням бачити, чути всі деталі партитури, диригентові необхідні -  
внутрішня зосередженість, сильна воля, активна робота образного мислення, 
щоб у відповідності до загального задуму пережити кожну інтонацію, кожну 
музичну думку і в момент виконання якнайкраще передати образний зміст 
музики, стиль і характер твору.

“Уявіть собі, говорить М.Колєсса, гірський пейзаж, де безліч великих і 
малих вершин створюють величну панораму гір. Проте серед них завжди 
буде одна -  найвища... Так і при виконанні музичного твору. Кожна фраза, 
епізод, частина -  мають свої динамічні “вершини”, але серед них якась одна 
буде найвищою: вона і стане кульмінацією всього твору”. Або говорячи про 
темп твору він завжди підкреслює: “Тільки той темп правильний, яким 
дозволяє диригентові досягнути правдивого і художнього виконання, що 
відповідає духу, образному змісту твору, в якому найшвидший пасаж і  

звучить виразно і природної”. Свої пояснення професор часто підкріпляє 
тим, що взявши диригентську палочку, сам виконує той чи інший епізод 
твору. Художні враження, які залишаються після таких показів, захоплюють 
сгудентів їх волі, надовго закарбовуються в пам'яті, спонукають до творчих 
пошуків.

Шліфуванню технічної майстерності студентів професор приділяє І 
надзвичайно багато часу і сил. Справа ускладнюється тим, що диригент на 
відміну від інших виконавців (співаків, скрипалів, піаністів і т.д.) сам не 
відтворює безпосередньо звуковий образ. Він робить це з допомогою інших.

Працюючи над виразовістю диригентського жеста, який поруч з 
інформацією про темп, характер і динаміку повинен надихати виконавців на 
створення відповідного музичного образу, Микола Філоретович нагадує, що 
диригування це перш за все уміння жестів рук і відповідного виразу обличчя 
передавати учасникам хору чи оркестру внутрішній зміст музичного твору, 
уміння, в якому чимало спільного з акторським мистецтвом, а техніка 
диригування -  це лише засіб втілення цього змісту.
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Передіючи музикантам і співакам свою волю безпосередньо V всіх 
деталях, викликаючи у них ті художні наміри, які йому п ід к ат  внуїрішня 
слухова уява, творча фантазія, диригент за допомогою образно- 
диригентської техніки викликає у них бажання самим зробити те. шо 
необхідне для здійснення цих намірів. Таким чином, для того, шоб 
якнайточніше передати інформацію, і найтісніше увійти в контакт з 
виконавцями, диригент повинен завжди слідкувати, щоб його жести були 
осмисленими, доцільними і виразними, а техніка тактуваиня. зокрема 
положення корпусу і рук, міміка обличчя та інші компоненти -  природними, 
раціональними, ніколи не перебільшеними. І накінець естетичними, адже 
диригент -  це той же артист, і часто публіка ототожнює звучання музики з 
його жестами.

Не допускаючи любування собою і “позерства” в диригуванні. Микола 
Філаретовьч завжди застерігає від надуманості і фальші, від надмірної 
афектації і сентиментальності, що часто проявляється в перебільшеній 
жестикулядії чи в неестетичній міміці, нагадуючи що це може негативно 
вплинути на виконання, а часто й відволікати від основного -  слухання 
музики.

Коли студент диригуючи твір, починає грішити “емоційністю” і 
“темпераментом", ставати в “натхненні пози” і т.д., професор спокійно 
зупиняє його і нагадує, що диригент повинен бути економним по 
відношенню до розміру і об’єму жестів майстерність його тим вища, чим 
стриманішлй жест. А коли молодий диригент, захоплюючись звучанням 
музики, починає втрачати контроль над процесом виконання, Микола 
Філаретовмч завжди любить повторювати відомий вираз Ф.Шаляпіна: “Я 
ніколи не буваю на сцені один... На сцені два Шаляпіни. Один грає, другий 
контролює'’.

Звертаючи увагу на те, що студенту під час навчання необхідно 
оволодіти вмінням контролювати своє виконання, оцінювати його згідно 
власної слухової уяви звукового образу, що надзвичайно важко для 
починаючого диригента у зв'язку з тим, що для цього необхідно 
контролювати, оцінювати і одночасно виправляти виконання всього 
колективу хору чи оркестру, групи, або й кожного артиста зокрема, 
професор підкреслює, що під час виконання у диригента емоційне і 
раціональна повинні іти поруч, тісно взаємодіючи між собою, а сам він - 
жити ніби в двох вимірах, поєднуючи в собі два протилежні начала -  
емоційне, темпераментне, натхненне, яке спонукає процес виконання, та 
спокійне, тзерде і врівноважене, яке контролює і спрямовує його.

Працюючи над музичним твором із студентом в класі, Микола 
Філаретович в першу чергу дбає про збереження цілісності побудови, 
пропорцій окремих епізодів, а також співвідношення частин між собою. 
Застерігаючи від розриву на дрібні фрагменти, нагадує, що під час
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виконання твору завдання диригента поляїас найперше в тому, щоб з 
багатьох епізодів, часом навіть дуже різних за характером, уміти створити
єдине ціле.

Разом з тим він прагне навчити студента зрозуміти сутність, поетичн\ 
ідею музичного твору, іти до неї через скрупульозне вивчення партитури, 
особливостей форми, музичної мови, фактури, через пошук адекватних 
виконавських виразових засобів.

Адже для того, щоб гіродиригувати твір хоча б під рояль, підкреслюг 
Микола Філаретович, студент не тільки повинен знати його напам’ять, а Й 
розуміти і особливо відчувати його інтонаційну структуру, образну 
композицію. Одночасно йому необхідне, і знання того, як будується кожна 
деталь творчого виконання, усвідомлення, що наприклад, перехід від фрази 
до фрази, від теми до теми визначається не самою по собі музичною логікою 
цього переходу, а загальною логікою всієї частини, всієї побудови.

Аналізуючи музичний твір із студентом в класі, Микола Філаретович 
приділяє особливу увагу дослідженню його мелодичної основи - 
вирішального виразового засобу в реалістичному мистецтві, її інтонаційної 
природи з її внутрішнім розвитком, а також інших засобів музичне 
виразовості -  таких, як гармонія, поліфонія, метр, ритм, динаміка, логіка 
інструментовка, штрихи і т.д. виявляючи їх роль і значення у формуванні 
музичного образу твору. Під час роботи над партитурою, він вчить студентів 
вміти виявити характерні мелодичні і гармонічні звороти, тембров: 
поєднання голосів, визначити ритмічні, інтонаційні, виконавські труднощі 
.темпові відхилення; чітко розставити смислові акценти, визначити 
динамічні кульмінації, які б ясно окресли архітектоніку' побудови і разом з 
тим не захоплюватися лише сухим аналізом, а прагнути завжди емоційно 
опрацьовувати матеріал з тим, щоб вже на першому етапі роботи, яким і є. 
музичне теоретичний та виконавський аналіз партитури, у них виникані 
відчуття і асоціації, які згодом стануть основою для створення художнього 
образу твору.

“У диригентів і теоретиків, як часто говорить М.Ф.Колесса, підхід до 
аналізу музичного твору зовсім різний. Це залежить в основному від 
відмінності завдань, які стоять перед ним. Якщо теоретики, при аналізі ідуть 
від цілого до часткового, від загального до деталей і їх кінцевою метою 
залишається тільки аналіз, то ми, диригенти, як і всі виконавці, повинні в 
першу чергу йти від деталей до цілого, аналізуючи -  синтезувати! Саме цс є 
нашою метою! Теоретик свою роботу' закінчує розібравши і залишивши в 
розібраному вигляді твір, диригент повинен розібрати і обов'язково зібрати 
його, не пропустивши при цьому жодної, навіть маленької деталі.”

Саме ці маленькі деталі” стають пізніше для диригента ‘'будівельним 
матеріалом при побудові прекрасного архітектурного ансамблю, ім'я якому 
-  художній образ твору. І чим скрупульознішою буде робота диригента над
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партитурою, чим більше заготовить він “будівельного матеріалу", тим 
багатшою, красивішою І принаднішою виявиться зведена ним будова.

Таким чином при аналізі музичного твору, наголошує професор, студент 
повинен слідкувати за тим, щоб не замикатися в колі лише в чисто 
технологічних завдань, як часто буває, коли мету аналізу бачать у визначенні 
композиційного плану твору, його форми -  структури, а розглядати і вивчати 
різні елементи музичної мови, головним чином, з точки зору виразових 
образно-смислових можливостей.

Торкаючись мистецтва інтерпретації, професор підкреслює, що тут все 
залежить в основному від інтелекту виконавця. Глибокий і тонкий музикант 
завжди зуміє розширити межі виконуваного ним твору за рахунок уміння 
відчути і побачити те, що знаходиться ніби поза нотним текстом -  
недомовлене, а лише намічене композитором. А щоб це змогти зробити, 
виконавець з оптимальною точністю, скрупульозністю і досконалістю 
повинен вивчити і знати авторський текст. Разом з тим прочитання 
авторських позначень мусить маги творчий характер, адже композитор не в 
змозі записати всі свої побажання щодо виконання твору в партитурі, а дає 
лише основні напрямки, яких повинен дотримуватися виконавець. Таким 
чином інтерпретація музичного твору, наголошує професор, залежатиме від 
того наскільки близько підійде виконавець до композитора, наскільки його 
суб'єктивні відчуття співпадуть чи не співпадуть з об'єктивними палітрами 
автора.

Музичний текст (мелодію, ритм, гармонію), нагадує Микола 
Філаретович ми не сміємо змінювати, динамічні й агогічні позначення, 
зафіксовані автором в партитурі, теж повинні бути повністю відтвореними. 
Але річ в тому, що ті динамічні й агогічні позначення ніколи не дають і не 
можуть дати нам абсолютної міри, абсолютної вартості. Звісна ж бо річ, що є 
різні “С  і різні 4ір”, ... тому поле для виявлення індивідуальності виконавця 
дає в першу чергу добір та тонке відпрацювання динамічних та агогічних 
відтінків. Далі, спосіб розміщення дихання, характер, побудова окремих 
епізодів, фраз може бути в різних диригентів різною. Дуже часто таке чи 
інше розуміння форми музичного твору може мати значний вплив на його 
інтерпретацію, бо з цим пов'язане відчуття та розміщення кульмінацій. Ну і, 
нарешті, темп і агогіка мають величезний вплив на реалізацію в жесті даного 
музичного твору чи його частини, на відповідний добір диригентської 
схеми...
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ЗМІСТ
Адаменко Олена. Управління педагогічними системами як об'єкт З 
педагогічних досліджень у другій половині XX століття
Адамович Галина. Участь українського учительства у творенні 12 
підручників з рідної мови для початкової школи (40-80-і рр. XX ст.)
Бигар Ганна, Мельниченко Наталя. Роль фольклору у всебічному 17  
розвитку дитини
Близнюк Т. Теоретико-методологічні засади формування мовної 24 
кульутри старшоколасників
Борис Людмила Особистісно орієнтоване навчання в умовах вищого ЗО 
навчлаьного закладу 1-11 років акредитації
Бордіян Наталія. Гармонія та єдність навчання і виховання у 35 
дохристиянський період
Вінс Віктор. Особливості формування позитивного самоставлення 41 
підлітків, що перебувають в умовах депривації сімейної взаємодії 
Гаврильчик Луїза. Важливість дослідження музично-філософського 47 
синкретизму7 античності у форумванні удосконаленої парадигми 
музичної освіти
Гордійчук Оксана. Методичні рекомендації до викладання “Основ 52 
християнської етики і моралі у початковій школі”
Кульчицький Віктор. Повстанська творчість як засіб національного 57 
виховання молоді в діяльності ОУН та УПА
Лісовий Вадим. Ціннісне ставлення до процесу і результатів своєї 62 
професійної діяльності: психолого-педагогічний аспект 
Левчцька Л. Характекр як предмет української педагогіки першої 71 
половини XX ст.
Мацьопа Роман. Наука про здоровий спосіб життя -  інновація у 76 
змісті загальноосвітньої школи
Михайлиишн Романа. Іван Михайлович Ющишин — відомий галицький 79 
педагог
Никорак Ярослав. Особливості використання математичних методів у 87 
сучасних пенхолого-педагогічних дослідженнях
Пасинкова І. Особливості організації навчально-виховного процесу в 92 
університетах США
Платат Лариса. Використання методик розвитку7 логічного мислення в 104 
традиційній школі та порівняльний аналіз засвоєння навчального 
матеріалу школярами
Сахнік Олена. Пснхолого-акмеологічні резерви особистості, їх роль у 112 
визначенні ефективності професійної діяльності співробітників органів 
внутрішніх справ
Симоненко Тетяна. Сучасний підхід оптимізадії методів навчання 121 
рідної мови \ В ЯЗ ^фонетика, орфоепія, орфографія)
Стахів Лііія. Релігійно-моральна спрямованість змісту підручників 129 
молодших школярів Західної України (1919-1939)
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Столярова Ольга. Формування загальноосвітніх інтелектуальних та 134 
інформаційних умінь і навичок при комплексному плануванні завдань 
навчання
Сташук В., Микитюк С., Паньків Н., Іванушко Я., Пилип Г., Волощу к 140 
Л. Наступність у формуванні здорового стилю життя серед учнівської та 
студентської молоді
Сорока О. Педагогічні можливості використання елементів арттерапії на 144 
уроках образотворчого мистецтва
Сушанко Віктор, Слюсарчук Наталія. Питання розвитку пізнавальних 150 
інтересів молодших школярів
Тарновська Олександра, Оксіна Наталія. Діагностика тривожності у 154 
підлітків
Тирон Вікторія. Використання народознавчого матеріалу на уроках 159 
математики як фактор розвитку пізнавального інтересу учнів молодшого 
класу
Фурман І. Іноземні мови в чоловічих і жіночих гімназіях, прогімназіях, 164 
реальних училищах східної України на початку ХХст
Факас Євгенія. Дидактична гра як чинник активізації пізнавальної 173 
діяльності молодших школярів
Черненко Галина. Історико-педагогічний аналіз навчально-методичної 178
літерату ри для вчителів початкової школи періоду 1917-20-х років
Шаран Руслан. До проблеми дистанційного вивчення іноземної мови 186
Шевчук Кристина. Методичні засади підготовки майбутніх фахівців до 192
викладання природознавчих дисциплін в початковій школі
Яців Ярослав. Роль сім'ї у формуванні морально-етичних цінностей 195
української молоді (історико-педагогічний аспект)
Ярошенко Ірина. Методичні засади і педагогічний почерк М.Колесси 199
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