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Тетяна Алєкссснко 
(Чернівці)

КРИТЕРІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УНІВЕРСИТЕТІ

Структурно-змістові та процесуальні перетворення в освіті, 
передбачені Законами “Про освіту”, “Про вищу освіту” та в 
Національній Доктрині розвитку освіти в Україні в XXI столітті, 
спрямовуються на підвищення ефективності роботи навчальних 
закладів та досягнення якості “кінцевого продукту”. Концепція 
якості перебуває в центрі уваги Європейської системи вищої освіти. 
Входження України в світовий освітянський простір та орієнтація на 
ринок праці вимагають певних змін в організації підготовки 
спеціалістів у вищих навчальних закладах.

Сучасний навчальний заклад, який випускає “продукт” для 
держави та суспільства, несе повну відповідальність за рівень 
дотримання стандарту, формування у фахівців відповідного обсягу 
та якості знань, умінь та навичок, передбачених освітньо- 
кваліфікаційною характеристикою державного стандарту. 
Досягнення цієї мети і стає внутрішньою глобальною проблемою 
вищих навчальних закладів. Саме потребою якісного практичного 
вирішення її мотивується пошук та впровадження інноваційних 
технологій, прогресивних засобів і методів навчання, 
вдосконалюються навчальні плани, програми, рівень викладання та 
зміст підготовки фахівців.

Подальше удосконалення системи неперервної освіти України 
неможливе без розробки науково обґрунтованих теоретичних 
підходів до організації та здійснення процесу управління якістю 
підготовки фахівців з вищою освітою, враховуючих закономірності 
розвитку соціально-економічних і політичних процесів у суспільстві. 
Актуальним стає питання розробки системи управління якістю 
освіти, побудованої на принципах маркетингу, контролю та 
самоаналізу, яка спроможна забезпечити вивчення потреб ринку 
праці, їх прогнозування та підготовку конкурентоспроможних 
випускників. Складовою частиною цільового управління є 
діагностика оцінки кінцевих результатів діяльності вищих
навчальних закладів.

Теоретико методологічні засади управління освітою та 
проблеми оцінювання її якості обґрунтовані в наукових працях 
Ю.К.Бабанського, В.І. Бондаря, Л.І.Даниленко, Г.А.Дмитренка,
Г.В.Єльнікової, Б.С.Кобзаря, Ю.А.Конаржевського, В.І Маслова, 
ГІ.М.Олійника, В.С.Пікельної, М.М.Поташніка, Є.Н.Хрикова,
П.В.Худоминського, Т.І.Шамової та інших. Питання забезпечення 
ефективності процесу навчання та якості його результатів у вищій
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школі досліджували В.П.Безпалько, В. А. Козаков, В.1. Лозова,
Н.Г.Ничкало, Л.П.Одерій, В.О.Онищук, Л.М.Романишина, 
С.О.Сисоєва, В.В.Сушанко, Н.В.Тализіна, Г.С.Цехмістрова, 
МЛ.Шкіль та інші.

Про значущість результатів процесу контролю в управлінні 
якістю освіти в цілому свідчить розробка і запровадження у 
міжнародному досвіді нового концептуального підходу до 
управління -  управління за результатами. Автори цієї концепції 
підкреслюють, що основою оцінки є результат. Управління за 
результатами передбачає їх визначення, ситуативне й оперативне 
управління заради досягнення результатів і контроль за ними. Дана 
концепція має своїх послідовників серед вітчизняних науковців, це, 
зокрема, Л.І.Даниленко, Г.А.Дмитренко, Б.С.Кобзар, В.І.Луговий, 
Т.І.Сущенко, В.А.Якунін та інші

Аналіз літературних джерел та досвіду практичної діяльності 
свідчить, що існуючі у вітчизняних вищих навчальних закладах 
методики діагностичних вимірювань не дають глибокого 
обґрунтування стану та шляхів досягнення бажаного результату. 
Існує безліч факторів, які впливають на кінцевий результат і 
потребують постійного спостереження, аналізу, вимірювання, 
вивчення динаміки та відповідної корекції процесу підготовки 
фахівця.

Комплекс процедур щодо спостереження, поточного оцінювання 
перетворень керованого об’єкту і спрямування цих перетворень на 
досягнення заданих параметрів розвитку об’єкта дістав сучасну 
наукову назву -  моніторинг. Освітній моніторинг -  це 
супроводжуюче оцінювання і поточна регуляція будь-якого процесу 
в освіті [1, 177].

Однією з основних вимог упровадження освітнього моніторингу є 
наявність чітких критеріїв і їх показників. Термін “критерій” 
визначається як засіб для судження, ознака, на основі якої 
здійснюється оцінка чого-небудь; мірило. Термін “показник” -  як те, 
по чому можна судити про стан, розвиток, хід чогось [2].

Ефективне управління функціонуванням педагогічної системи і 
якістю її основного продукту неможливе без організованого 
педагогічного контролю, супроводжуваного спеціально розробленою 
системою критеріїв та їх показників. При цьому зміст критеріїв 
повинен забезпечувати кількісні виміри, оцінювання і оцінку якісних 
показників процесу підготовки спеціалістів на усіх етапах освітнього 
процесу, на випуску, а також у найближчій діагностичній зоні їх 
професійної діяльності.

У практиці управління якістю підготовки спеціалістів на рівні 
вимог Міністерства освіти і науки України (МОН) використовуються 
групи критеріїв для оцінки кінцевих ‘результатів діяльності вищих 
навчальних закладів у цілому та спеціальностей зокрема. Більшість з
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цих критеріїв визначені Постановою Кабміну України № 978 від 
9.08.2001 р. «Про затвердження Положення про акредитацію витих 
навчальних закладів і спецільностей у вищих навчальних закладах та 
вищих професійних училищах» [3], іншими нормативними 
документами МОН [4].

У Чернівецькому національному університеті на основі 
розроблених принципів управління якістю підготовки спеціалістів 
обгрунтована і впроваджена внутрішня система управління якістю 
підготовки фахівців. Основним об’єктом управління даної системи є 
якість знань у широкому розумінні цієї категорії, це - знання- 
інформація, знання-готовність і знання-професійна діяльність 
[5, 219], а також основні фактори, які на них впливають [6, 123-126].

Внутрівузівська діагностика розглядається як головна ланка, що 
забезпечує якість освітньо-професійної підготовки. Вона допомагає 
виявити умови перебігу та досягнення, недоліки системи підготовки 
фахівців, визначити шляхи підвищення її ефективності й відповідно 
коригувати процес з метою отримання бажаного результату.

Автором розроблені та обґрунтовані три групи критеріїв та їх 
показників, які у сукупності охоплюють основні характеристики та 
ознаки якісної підготовки фахівців в університеті, а саме: 
функціонування, розвитку та свободи творчого розвитку системи 
професійної підготовки фахівців [7, 3-12].

Розглянемо одну з груп критеріїв -  якості функціонування 
системи професійної підготовки фахівців.

Основою педагогічної системи вищого навчального закладу є 
педагогічний процес, у ході якого реалізується основна освітня мета 
-  підготовка фахівців з вищою освітою Цей процес здійснюється 
шляхом “поопераційної послідовності навчально-пізнавальних дій”, 
які у своїй сукупності створюють “алгоритм функціонування 
педагогічної системи” [8, 105]. Функціонування системи професійної 
підготовки розуміємо як процес виконання вищим навчальним 
закладом визначеного освітнього завдання, покладеного на нього 
суспільством і державою, і тому ці критерії повинні бути зумовлені 
вимогами даного суспільства і держави до якості підготовки
фахівців. Контроль, проведений з використанням цих критеріїв, 
повинен надати інформацію, що дозволяє виявити і визначити:
• ступінь відповідності якості підготовки абітурієнтів сучасним

вимогам навчального процесу вузу, що забезпечує їх активне
включення у пізнавальну діяльність;

• ступінь відповідності якості підготовки студентів державним
стандартам якості й прийняття управлінських рішень, адекватних 
одержаним результатам;

• ступінь відповідності якості професійної діяльності випускників 
професійно-кваліфікаційним вимогам виробництва й на основі
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одержаної інформації внести відповідні корективи у систему їх
підготовки.
Системно-діяльнісний підхід до навчально-виховного процесу 

дозволяє виділити три основні етапи його розвитку: а) “вхід”, тобто 
активне включення вчорашніх абітурієнтів, нині студентів, у систему 
вузівської освіти; б) безпосередньо процес підготовки фахівця, 
■.в’язаний єдиною цілісною системою форм, методів навчання і 
контролю; і в) “вихід” -  випуск, атестація фахівця Державною 
екзаменаційною комісією, визначення ступеня виконання вищим 
навчальним закладом основного освітнього завдання.

Проведений системно-діяльнісний аналіз основних ланок і 
етапів цілісного педагогічного процесу, практика організації та 
здійснення навчально-виховного процесу, а також технологічного 
підходу до його організації дозволили нам виділити групу критеріїв 
якості функціонування системи професійної підготовки фахівців, 
яка складається з трьох підгруп: критеріїв якості “входу”, критеріїв 
якості процесу професійної підготовки і критеріїв якості “виходу” -  
якості підготовлених фахівців.

Розглянемо складові зазначених критеріїв. Якість підготовки 
абітурієнтів (“вхід”) може бути визначена за рядом характеристик. 
Оскільки абітурієнт, який готується до вступу у вищий навчальний 
заклад, -  це випускник загальноосвітньої школи, гімназії, ліцею 
тощо його якість формально визначається якістю функціонування 
педагогічної системи відповідного закладу освіти. Беручи до уваги, 
що усі заклади, особливо тепер, дуже різні за організацією 
навчально-виховного процесу, його спрямованістю, матеріально- 
технічним забезпеченням, іншими об’єктивними і суб’єктивними 
показниками, тому і результати їх діяльності виявляються різними. 
Все це висуває перед вищим навчальним закладом у цілому і 
кожною спеціальністю, зокрема, завдання якісного відбору студентів 
при вступі. При цьому приймальні комісії повинні суворо 
дотримуватись чинних правил щодо проведення вступних іспитів у 
межах програми загальноосвітньої школи. Водночас, ми вважаємо за 
доцільне враховувати вимоги кож ної. спеціальності та вузу до 
абітурієнтів стосовно рівня знань шкільних дисциплін, володіння 
цими знаннями на практиці, для чого розробляються відповідні 
завдання та критерії їх оцінки.

Аналіз досвіду вузів України, багаторічна участь в організації і 
проведенні вступних іспитів до університету дозволяють визначити 
такі характеристики “входу”, які свідчать про якість підготовки 
абітурієнтів: конкурс на одне планове місце кожної спеціальності за 
кількістю поданих заяв, незалежно від наявності у них пільг, способу 
фінансування тощо; конкурс на одне планове місце кожної 
спеціальності за результатами вступних іспитів; процент медалістів і 
прирівняних до них осіб з числа абітурієнтів при вступі до вузів
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України до початку вступних іспитів і серед студентів, зарахованих 
на перший курс; результати вступних іспитів з профілюючих 
дисциплін на кожну спеціальність; результати “вхідного контролю” з 
профілюючих дисциплін на кожній спеціальності; результати здачі 
першого іспиту на першому курсі з профілюючої дисципліни, яка 
була на вступному іспиті й “вхідному контролі”.

Наведені вище характеристики, на нашу думку, можуть бути 
використані як для оцінки якості профорієнтаційної роботи зі 
спеціальності, так і для виміру, оцінювання й оцінки якості набору 
студентів на перший курс, визначення початкового стану 
педагогічної системи вузу в цілому і кожної спеціальності зокрема.

Безпосередньо якість розвитку навчального процесу і якість 
підготовки спеціалістів на різних його етапах, знання окремих 
дисциплін, уміння, навички студентів вимірюються й оцінюються, як 
правило, за традиційними критеріями; середній бал, якість, 
абсолютна успішність. За допомогою цих показників оцінюється і 
поточна, і підсумкова успішність, а на їх основі -  і якість 
навчального процесу.

Багаторічний досвід використання цих критеріїв і показників на 
практиці, проведені дослідження свідчать про те, що ці критерії та 
показники можна розглядати у якості констатуючих (фіксуючих) 
стан навчального процесу, як правило при репродуктивному 
навчанні, характерному для переважної більшості загальноосвітніх 
шкіл. Однак, вони не достатньо інформативні і діагностичні для 
навчального процесу перехідного від репродуктивного до творчого, 
продуктивного, навчання, коли є потреба вимірювати успішність на 
різних рівнях вивчення і оволодіння знаннями. Вони не дозволяють 
вимірювати й оцінювати рівень самостійної навчальної діяльності 
студентів, розвиток творчості, “щільність” результатів навчального 
процесу та інші характеристики і процеси, які активно 
впроваджуються і розвиваються у сучасній системі освіти України, 
зокрема на основі нових технологій навчання.

Враховуючи викладене вище, а також нові вимоги до якості 
підготовки фахівців у вищій школі, виникла потреба розробки нових 
груп критеріїв, спроможних більш повно і всебічно охопити 
функціонування педагогічної системи вищих закладів освіти і 
відповідно кожної спеціальності. Зокрема, це такі критерії: 
ефективність функціонування; дидактична підготовка; 
індивідуалізація навчання; темп засвоєння; відносна ефективність 
навчання; темп наближення до максимального результату; 
продуктивність навчання; успішність навчання; етапний контроль; 
практика; ефективність науково-дослідницької роботи 
професорсько-викладацького складу; ефективність науково- 
дослідницької роботи студентів.
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Група критеріїв, які характеризують якість фахівців, тобто якість 
“виходу”, і які безпосередньо визначають ефективність управління 
якістю професійної підготовки фахівців шляхом виміру, оцінювання 
і оцінки, включає: результати захисту дипломних проектів і робіт; 
результати складання державних іспитів; ретроспективний аналіз 
результатів виконання дипломних проектів і робіт, а також звіт 
Державних екзаменаційних комісій (ДЕК); результати виконання 
студентами випускних курсів творчих кваліфікаційних комплексних 
робіт (ККР) та кваліфікаційних комплексних завдань (ККЗ); 
результати професійного тестування випускників; аналіз роботи 
випускників на місцях працевлаштування; досягнення випускників 
за час їх самостійної діяльності після закінчення вищого навчального 
закладу.

Кожна з названих характеристик включена до складу критеріїв, 
які взаємодоповнюють один з одним і у комплексі дозволяють 
створити достатньо переконливу картину якості професійної 
підготовки спеціалістів.

Усі визначені вище групи основних критеріїв, які 
характеризують якість функціонування системи підготовки 
спеціалістів, у загальному вигляді наведені нижче на рисунку 1.

Дослідження і практика свідчать, що ефективність управління 
якістю навчально-виховного процесу залежить від багатьох факторів і, 
перш за все, від науково обґрунтованого кваліметричного 
забезпечення і супроводу педагогічного контролю [9]. Актуальність 
даної проблеми спонукала нас до розробки нової кваліметричної 
основи функціонування педагогічної системи університету.

Розглянемо методику кваліметричного оцінювання на прикладі 
критерію "вступний іспит" (КФ-3). Даний критерій дозволяє 
встановити ступінь підготовки абітурієнтів з предметів, які 
виносяться на вступні іспити, за двома показниками:

а) якість набору (КФ-За) -  відсоток вступників, зарахованих за 
результатами вступних іспитів як медалісти, переможці конкурсів, 
олімпіад тощо, а також тих, які отримали, високі бали, прирівняні до 
оцінок "4" і "5". Цей показник розраховується у % за формулою:

де: N4 і N5 - кількість абітурієнтів, зарахованих на зазначених 
вище умовах, п - загальна кількість зарахованих на спеціальність, і 
оцінюється за таблицею 1.

Таблиця 1. Показники критерію КФ-3 (Якість вступу)

п

Значення К (%) Оцінка
100-90 Дуже висока
89-75 Висока



74-60 Середня
59-40 Достатня
39-20 Недостатня

Менше 20 Низька

б) середній бал набору (КФ-Зб) -  середнє арифметичне 
результатів вступних іспитів з предмета. Цей показник 
розраховується за формулою:

У5хМ 5 + 4хН4 + 3 ^ 3
Хсер = ^ ----------------------------- ,

п

де: N5, N4, N3 - кількість абітурієнтів, що отримали відповідно
оцінку 5, 4, 3; п - загальна кількість абітурієнтів, зарахованих на 
спеціальність, і оцінюється за таблицею 2.

Таблиця 5.7 Показники критерію КФ-3 (середній бал)
Значення Хсер. Оцінка

5 ,0 -4 ,7 5 Дуже висока
4 ,7 4 -4 ,5 1 Висока
4,5 -  4,25 Середня
4,24 -  4,0 Достатня
3 ,9 -3 ,5 1 Недостатня

3,5 і нижче Низька

Розроблені нами критерії та їх показники об’єктивно і всебічно 
охоплюють функціонування педагогічної системи вузу. Разом з тим, 
при використанні кожного з критеріїв встановлена достатньо сильна 
і стійка залежність коректності (об’єктивності, повноти) результатів 
контролю від способу, методу одержання інформації, від його 
можливості дати достовірну інформацію про виміри величин, про хід 
і результати педагогічного процесу на усіх рівнях його розвитку. Це 
ставить питання про розробку спеціальних методик, які підвищують 
достовірність одержаної інформації: дублювання, моделювання, 
педагогічна тотожність, інтерполяція, комплексний аналіз і т. ін.

Проведені нами дослідження, досвід організації педагогічного 
моніторингу [10, 11] і контролю, а також аналіз літератури дозволив 
нам включити у додаток до способів і методів педагогічного 
контролю, передбачених освітніми стандартами (навчальними 
планами), наступні способи і методи одержання інформації: аналіз 
документів, які характеризують якість складу абітурієнтів на різних 
етапах вступних іспитів до вузу; вхідний контроль студентів 
першого курсу з предметів, які були на вступних іспитах; 
анкетування абітурієнтів і студентів першого курсу; аналіз якості 
виконання студентами 2 - 4  курсів комплексних контрольних робіт з 
фундаментальних і спеціальних дисциплін; аналіз звітів і результатів 
діяльності студентів на виробничих і педагогічних практиках,
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виконання студентами в процесі виробничих і педагогічних практик 
професійно орієнтованих завдань; експертна оцінка ефективності 
впливу науково-дослідницької роботи викладачів на якість 
навчально-виховного процесу і результати підсумкової атестації 
студентів; аналіз ефективності науково-дослідницької роботи 
студентів; ретроспективний аналіз тематики та результатів захисту 
дипломних проектів і робіт за три останні роки; аналіз виконання 
студентами випускних курсів різнорівневих професійно 
орієнтованих комплексних кваліфікаційних завдань; аналіз звітів 
Державних екзаменаційних комісій; аналіз результатів трудової 
діяльності випускників на основі відзивів керівників підприємств, 
установ, інших джерел інформації.

Враховуючи результати дослідження, досвід використання 
системи критеріїв якості підготовки фахівців у практиці 
університету, можна зазначити, що реалізація даних критеріїв у 
процесі постійного самоаналізу стану досліджуваного об'єкта або 
процесу сприяє науковому, аналітичному і прогностичному 
супроводу управлінських рішень, що позитивно позначається на їх 
результатах, суттєво підвищує готовність спеціальності і надійність 
її успішної акредитації в умовах нових вимог до неї .

Критерії якості фуккцюнуваннж системи 
професійної гадготовкн фахівців

Критерії ЯКОСТІ 

виходу"

19. Ефективність 
захисту дипломних 
проектів і робіт
20. Експертиза 
дипломних проектів і 
робіт
21. Державний іспит
22. Контроль за 
пакетами ККЗ
23. Професійне 
навчання
24. Ефективність 
професійної 
діяльності
25. Професійні 
дослідження

Рис 1 Критерії якості функціонування системи професійної підготовки 
фахівців
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SUMMARY
T.Alekseenko

Management Criteria o f the Quality Functioning 
of the University Specialists’ Preparation System

The present article deals with one o f  the criteria groups o f  the quality functioning of the 
university specialists' preparation system, that characterizes the quality o f  the preparation system 
functioning. The data and methodology o f  the measurements and assessment are provided on the 
example o f  one o f  the criteria.

Світлана Бабінеиь 
(Київ)

АНКЕТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД У ВИВЧЕННІ 
ЯКОСТІ Ш КІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Актуальність окресленої проблеми зумовлена активізацією 
інноваційних процесів, швидкоплинними змінами в освітній галузі, 
потребами сучасного суспільства щодо забезпечення високого рівня 
освіти. Водночас, висвітлення проблеми якості шкшьної освіти 
потребує виокремлення напрямків та критеріїв, а також добору 
доцільних методів вивчення.

У підготовці розробки критеріїв та визначення показників якості 
освіти нормативною основою стали державні документи: Закони
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України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення 
“Про загальноосвітній навчальний заклад”, “Критерії оцінювання 
навчальних досягнеьь учнів у системі загальної середньої освіти”, 
“Порядок проведення державної атестації загальноосвітніх, 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів (наказ МОНУ №553 
від 24.07.2001р.), основних положень Національної доктрини розвитку 
освіти, Програми “Столична освіти 2001-2005 роки” та інших 
нормативних документів.

Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні підходи щодо окресленого 
питання. Аналіз науково-педагогічних досліджень та практичний 
досвід свідчить про значний внесок у розроблення проблеми 
сучасними вченими (Ващенко Л.М., Жебровський Б.М., Кальнєй В.А., 
Локшина О., Матрос Д.Ш, Мельникова H.H., Піщулін Н.П., Полєв 
Д.М., Поташник М.М., Рябов В.В., Сібіль О.І., Шишов С.Є. та ін.). 
Натомість, за межами наукових інтересів залишилися недослідженими 
методи анкетування як механізм вивчення якості освіти.

Метою нашої публікації є висвітлення результатів дослідження 
анкетування щодо забезпечення якості шкільної освіти в 
загальноосвітніх навчальних закладах Святошинського району м.Києва 
на основі розроблених критеріїв та показників.

Вивчення питання щодо забезпечення якості освіти здійснювалося 
за розробленими критеріями та показниками якості освіти 
(Жебровський Б.М., Ващенко Л.М., Бабінець C.І.). Так, основними 
критеріями були визначені:

•організація навчального процесу та зміст освіти (наступність у 
навчанні учнів 1-го, 5-го, 10-го класів; організації режиму роботи ЗНЗ; 
організаційна культура школи; забезпечення умов самоосвітнього 
процесу; стан здоров’я; система додаткової індивідуальної освіти, 
репетиторства; соціальної стабільності);

•педагогічні та керівні кадри (створення умов для адаптації 
молодих спеціалістів; орієнтація учнівської молоді на педагогічну 
професію; кількісна та якісна характеристика педагогічних та керівних 
кадрів; укомплектованість та плинність педагогічних кадрів; розподіл 
педагогічного навантаження; підвищення фахового рівня підготовки та 
атестації педагогічних кадрів; результати соціальної підтримки 
вчителів; моральне та матеріальне стимулювання);

•особливості позаурочної та виховної роботи (система виховної 
роботи навчального закладу в позаурочний час; робота учнівського 
самоврядування; формування толерантних відносин серед учнівського 
та педагогічного колективів; рівень екскурсійної, туристсько- 
краєзнавчої роботи; співпраця з громадськими організаціями, 
благодійними фондами, піклувальними радами; система здорового 
способу життя та фізичного розвитку учнів тощо);

•науково-методична та інноваційна діяльність (система роботи з 
обдарованими учнями; дослідницька діяльність вчителів та учнів;
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науково-методичне забезпечення освітнього процесу; професійна 
компетентність вчителя);

•матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення 
(дотримання санітарно-гігієнічного режиму; стан меблів; стан 
території; забезпечення комп’ютерною технікою; наявність 1нтернет>, 
впровадження новітніх освітніх технологій; використання 
мультимедійних комплексів; вплив міжнародних зв'язків на розвиток 
особистості).

З метою добору доцільного діагностичного інструментарію було 
використано метод анкетування окремих показників якості освіти. 
Зокрема, вивчалося питання ставлення учнів, батьків, учителів до 
навчально-виховного процесу, школи. Анкетування учнівського 
педагогічного, батьківського колективів, здійснювалося анонімно, що 
дало можливість отримати значно об’єктивнішу оцінку якості освіти в 
окремо взятому навчальному закладі, а також порівняти з іншими 
даними навчальних закладів.

Вибірка шкіл формувалася на основі пропорційного методу з 
урахуванням наступних характеристик: адміністративний поділ
району; особливості мікрорайону, де розташована школа; 
наповнюваність школи; тип школи (загальноосвітня, гімназія, ліцей). 
До емпіричного дослідження були залучені такі навчальні заклади: 
Гімназія “Академія”, гімназія №1 східних мов, ЗСШ № 40, 72, 83, 140, 
198, 206, 230, 235, 254, 287, 304 (м.Київ, Святошинський район). 
Основними респондентами стали учні 10-11 класів, їх батьки та 
вчителі.

Анкети для батьків, учнів та вчителів розроблені з метою 
формування цілісного бачення про якісні та кількісні зміни в освіті.

Перший блок запитань передбачав вивчення рівня тривожності 
учнів та вчителів. Зокрема, чи задоволені навчанням, роботою у школі; 
взаємостосунками тощо. Опитування батьків передбачало виявлення: 
чи спокійно й безпечно почуває себе їх дитина у школі.

Другий блок запитань ставив за мету вивчити питання щодо 
дотримання прав людини в навчальному закладі; організації виборів до 
органів учнівського та батьківського самоврядування та ефективність 
їх роботи. Аналізувалося питання життєвих цінностей 
старшокласників; проблеми пропусків уроків учнями без поважних 
причин та робота яка проводиться з ними; використання різних форм 
та методів роботи вчителя на уроках; причини додаткових занять 
учнів; навантаження домашніми завданнями.

Респондентами батьківського анкетування були 26% чоловіків та 
74% жінок, з них із вищою освітою -  65%, з середньою освітою -  33%, 
неповною середньою — 2 %. Респондентами учнівського анкетування 
були учні 10-11-х класів, з них 48% хлопчиків та 52% дівчаток.

Вивчення рівня тривожності учнів у навчальному закладі показало, 
що 66% батьків вважають, що їх дитина в школі почуває себе
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безпечно; 21% - ‘‘скоріше так”; 10% - “ні, не зовсім”; 3% - “ні”. На 
аналогічне запитання 76% учнів дали відповідь, що почувають себе у 
навчальному закладі безпечно; 16% відповіли “скоріше так”; 7% -  “ні, 
не зовсім”; 1% - “ні”. Як бачимо думка учнів не завжди співпадає з 
думкою батьків, що свідчить про недостатність спілкування батьків зі 
своїми дітьми.

Про те, що тільки 11% учнів, у разі виникнення проблем, 
звернулися б до психолога дає підстави думати, що робота психолога в 
школі не відіграє належної ролі, оскільки категорія учнів, що тривожно 
почуває себе у школі не завжди схильні ділитися своїми проблемами з 
психологом. Натомість, до класного керівника звернулися б 69% учнів, 
13% - до директора.

Анкетування показало, що незначна частина учнів (45%) знають 
про свої права, які встановлені Загальною декларацією прав людини, 
Конвенцією про права дитини, Законом України “Про освіту”; 49% 
знають лише окремі положення; 6% - не знають взагалі. Натомість, 
вчителі вважають, що учні знають свої права (73%), 26% - лише 
окремі. 1% вчителів вважають, що учні не знають своїх прав взагалі.

На питання "Чи дотримуються права учнів у  школі?” 8% учнів 
відповіли “ні”; 49% вважають, що “так”. Думка вчителів щодо цього 
запитання також не збігається з думкою учнів, оскільки 78% вчителів 
вважає, що права учнів у школі дотримуються, і 2% вважає, що ні. Чи 
вивчають учні в школі права людини, 54% учнів відповіло “так”, 14% 
вважають, що не вивчають. Натомість, 98% вчителів вважають, що 
“так". Це дає підстави вважати, що навчально-виховний процес з 
правового навчання учнів побудований на неналежному рівні, вчителі 
не володіють інформацією про рівень правових знань учнів. Відтак, у 
плани роботи навчального закладу не включено вивчення 
конституційних прав та свобод школярів.

Про те, що навчальні заклади надають можливість учням отримати 
перші управлінські навички, свідчать дані опитування щодо організації 
виборів до органів учнівського самоврядування. 80% учнів 
стверджують, що в школах організовують вибори учнівського 
самоврядування. Натомість, на думку учнів, достатній вплив 
представників учнівського самоврядування на життя школи мають 40% 
учнів, незначний -  25%, 7% - не мають ніякого впливу, 18% - не 
можуть відповісти. Це свідчить про те, що значна кількість 
педагогічного колективу недооцінюють та недостатньо довіряють 
учнівським самоврядним структурам, або не мають достатньої 
інформації про позитивну практику діяльності учнівського 
самоврядування.

Аналіз ієрархічної структури життєвих цінностей школярів дав 
можливість виявити найбільш значимі групи ціннісних орієнтацій. 
Життєві цінності проранжовані старшокласниками наступним чином: 
на першому місці - здоров'я, на другому -  хороші друзі, на третьому -
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любов. Найменше серед старшокласників цінується слава, громадське 
визнання, акуратність. Думка вчителів, про те, що здоров’я як життєва 
цінність для учнів є найголовнішою збігається з позицією учнів 
Натомість, вчителі вважають, що на другому місці для учнів є 
освіченість, на третьому - відповідальність. Найменше цінується слава, 
розваги, щастя інших. Необхідно зазначити, що знання ступені 
сформованості ціннісних орієнтацій особистості, їх ієрархії є ключем 
педагогічного колективу щодо здійснення програми виховання 
школярів.

Якість освіти оцінюється за допомогою критеріїв, що 
передбачають якість навчальних досягнень учнів. Так, в ієрархії 
улюблених навчальних предметів відповіді учнів та батьків майже 
співпадають. Пріоритетне місце займає іноземна мова (по 27% учнів та 
батьків), історія (23%, 20%), українська мова та література (18%, 20%). 
Дані анкетування дають підстави вважати, що в майбутньому учні 
орієнтуються на свою трудову діяльність в гуманітарній сфері та на 
знання іноземних мов. Система анкетування дозволяє оцінити не 
тільки потенційні можливості учнів на кожному етапі навчання, але й 
професіоналізм вчителя. У процесі опитування учнів, зокрема 
з’ясовано, що 29% додатково вивчають іноземну мову, алгебру, 
геометрію; 25% - українську мову та літературу. Відповіді батьків 
мають незначні відмінності. Так, 34% вважають, що їх діти вивчають 
алгебру, геометрію, 27% - іноземну мову, 26% - українську мову та 
літературу. На нашу думку причиною даних розбіжностей може бути 
менша кількість анкет батьківського колективу щодо учнівського 
колективу.

Ми намагалися вияснити причини додаткових занять учнів. Серед 
них: краща підготовка до екзаменів та подальшого навчання (69%,) 
прогалини у знаннях з попередніх класів (18%), незадовільне 
пояснення вчителями навчального матеріалу (7%), занадто високі 
вимоги вчителів та не можуть самостійно (учні) виконувати домашнє 
завдання (по 3%). Пояснення батьків щодо причин додаткових занять 
їх дітей наступні: 71% батьків вважає додаткові заняття необхідною 
умовою підготовки до екзаменів та подальшого навчання, 12% - 
попередні прогалини у знаннях, 7% - вчителі не можуть зрозуміло 
пояснити завдання тощо. При цьому, щоб покращити свої знання 50% 
учнів додатково займаються з викладачами ВНЗ, 25% - з репетиторами 
та 25% - з вчителями-предметниками. В даному випадку відповіді 
батьків збігаються з відповідями своїх дітей. На нашу думку, заняття з 
викладачами ВНЗ дає більшу ймовірність вступу до ВНЗ. Водночас, 
заставляє задуматися та проаналізувати той факт, що четверта частина 
учнів займається додатково з вчителями-предметниками. Причинами 
додаткових занять з вчителями-предметниками можуть бути вимоги 
самих вчителів у результаті заниження оцінок та власна ініціатива 
батьків щодо додаткових занять з вчителем.
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Анкетування передбачало також виявити зайнятість учнів у 
вільний від школи час. Оскільки, наскільки зайнятий учень та чим він 
займається залежить йоги подальше майбутнє. В результаті опитування 
50% учнів в позаурочний час поглиблено вивчають окремі предмети, 
24% беруть участь у конкурсах або олімпіадах, 19% -  займаються в 
предметних або технічних гуртках, 7% відвідують спецшколу.

Щодо використання методів навчання на уроках, на думку 34% 
учнів, найбільш поширеною є розповідь, 28% учнів вважають дискусії, 
дебати, 18% наголошують на індивідуальній роботі учнів, 16% - робота 
у групах, 4% - рольова гра. Відповіді вчителів наступні: 25% - 
індивідуальна робота з учнями, 23% - розповідь, 20% - робота в групах, 
14% - рольова гра, 17% - дискусії, дебати. Дані анкетування дають 
підстави стверджувати, що учні не володіють таким технологічним 
прийомом як рольова гра. Стосовно запитання щодо ефективного 
використання часу на уроках відповідь є позитивною у 59% учнів, 36% 
учнів наголошують на частковому розподілі часу, відповідь 5% учнів є 
негативною. Натомість, 82% вчителів вважають, що час на уроках 
використовується ефективно, 17% -  “частково”, відповідь 1% вчителів 
є незадовільною. Дані результатів анкетування вказують на те, що 
педагогічному колективу необхідно не лише забезпечити підвищений 
рівень викладання, але й працювати над підвищенням мотивації учнів 
до навчальної діяльності, формувати навчальні потреби. При 
необхідності коректувати навчальні плани та технології навчання, що 
дасть можливість учням повноцінно засвоювати знання, брати участь в 
навчальних дослідженнях, формувати навики розумової праці тощо.

Проблема пропусків уроків учнями без поважних причин займає 
одне із провідних місць, оскільки учень який не відвідує школу, в 
першу чергу, недостатньо володіє знаннями, в майбутньому може 
стати не конкурентноздатним громадянином держави. На шггання “Чи 
контактує школа із Вашою сім 'єю. якщо Ви пропускаєте заняття без 
поважних причин?”, 86% учнів дали ствердну відповідь, 14% відповіли 
“ні”. Натомість, 97% учителів відповіли “так, контактує”, 3% - “ні”. 
Необхідно зазначити, що близько 95% вчителів та учнів вважають, що 
вчитель аналізує відсутність учня на уроках. Найпоширенішими 
методами роботи з учнями, які пропу стили урок без поважних причин 
є бесіда-попередження класним керівником, вчителем-предметником, 
заступником директора; бесіда з працівником служби в справах 
неповнолітніх.

У результаті анкетування виявилося, що у 83% батьків дитина 
любить школу, де навчається, у 13% - дитина до школи ставиться 
баїїдуже, у 4% - не любить. Натомість, 79% учнів люблять школу, в 
якій навчаються, 14% - “байдужі”, 7% - “не люблять”. На питання “Чи 
хотіли б Ви перевести свою дитину в іншу школу на навчання? ” 50% 
батьків відповіли - “ні, немає потреби”, 41% - “ні, бо це хороша 
школа . 9% - *Чак, хотіли б”. На запитання про переваги школи і
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батьки, і учні на перше місце поставили високий рівень професійності 
педагогічного колективу, на друге - поглиблене вивчення окремих 
предметів, на третє -  організація культурно-масових заходів, на 
четверте -  достатній вибір профільних навчальних класів. Це дас 
підстави вважати, що навчальні заклади столиці в основному 
забезпечують достатній рівень навчально-виховного процесу, 
достатній рівень комфортності у навчальному закладі.

Необхідно зазначити, що успіх анкетування залежить від 
ефективної розробки опитувальника, від вибору необхідного типу 
опитувальника (закриті та відкриті запитання), від контролю за 
правильністю заповнення анкет, від рівня інформованості респондента 
з проблеми яка вас цікавить та вміння респондента формулювати свою 
думку. Анкетування може здійснюватися на різних етапах педагогічної 
діяльності і, як правило, відображає той аспект роботи, що вивчається.

Таким чином, анкетування як ефективний метод у вивченні якості 
шкільної освіти дає можливість отримувати регулярну інформацію про 
стан та якість загальноосвітньої підготовки учнів; виявити зміни 
загальноосвітньої підготовки учнів; виявити фактори, що впливають на 
якість загальноосвітньої підготовки учнів; виявити запити соціуму на 
освіту та прогнозувати кількість бажаючих продовжувати навчання в 
навчальному закладі; виявити групи учасників навчально-виховного 
процесу з проблемами в розвитку тощо.
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“Іноземна Мова та Література” ставить головним завданням' вільне



володіння студентами мовою. Щодо навчання письма, передбачається 
оволодіння вмінням адекватно реагувати в реальних ситуаціях 
писемного спілкування. Організація поставленої мети ефективно 
забезпечується системою вправ, спрямованих на розвиток вміння 
складати продуктивні писемні висловлювання різних стилів наряду з 
розвитком техніки письма, та виконанням ряду письмових робіт 
творчого та напівтворчого характеру.

Письмова творча робота ставить перед студентом конкретне 
комунікативне завдання, наближене до реальної ситуації, що вимагає 
від студента адекватної реалізації комунікативного наміру у письмовій 
формі. Написання творчих робіт забезпечує розуміння і засвоєння 
студентами комунікативних функцій письма як засобу спілкування, 
розвиває вміння самостійно відбирати саме ті мовні і мовленнєві 
засоби, що є оптимальними та адекватними в соціально- 
функціональному плані ситуації письмового спілкування.

Г.В. Рогова наголошує на тому, що написання творчої роботи є 
метою навчання письма (Рогова, 1983, С.222). Творча робота дає змогу 
творчо комбінувати слова та форми, самостійно оформляти думку, що 
сприяє розвитку навичок зв'язного висловлювання студентів і 
наближає їх до вільного володіння іноземною мовою. Тому ми 
вважаємо необхідним організацію систематичної роботи з різними 
видами робіт творчого та напівтворчого характеру, а саме: твору, есе 
(розповідного, описового, рефлективного, аргументативного), резюме, 
реферату, листів (приватних, ділових), проектів, переказу (стислого, 
вибіркового, вільного), критичної статті, короткого оповідання, нарису, 
інструкції, тощо.

Розділимо курс навчання письма на два етапи:
(1) початковий етап - вправляння навичок написання творчої 

роботи;
(2) просунутий етап - оволодіння вмінням побудови писемного 

висловлювання (творчої роботи).
Ми вважаємо, що до комплексу вправ початкового етапу навчання 

написання творчої роботи мають увійти:
- мовні та умовно-мовленнєві вправи на формування лексичних 

навичок письма (розширення та скорочення речення за рахунок 
запропонованих лексичних одиниць/словосполучень, складання 
речення за допомогою запропонованих словосполучень, 
завершення, інтерпретація, груттунання, логічне розташування, 
виправлення, трансформація мовного зразка, перифраз, створення 
висловлювання за зразком, запнтання-відповіді);

- умовно-мовленнєві вправи на формування граматичних навичок 
письма (зміна граматичної форми, звуження/розширення речення 
за рахунок герундіальних. дієприкметникових, інфінітивних 
конструкцій, об'єднання- простих речень у складне з 
використанням модальних дієслів, умовного способу);
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- умовно-комунікативні вправи на оволодіння писемним 
висловлюванням на рівні абзацу (об’єднання мовленнєвих зразків 
в абзац, аналіз моделей та розподіл на абзаци, 
скорочення/розширення абзацу, вибір ключових слів в абзаці, 
визначення речення, що виражає основну думку абзацу, 
об’єднання речень в абзац з використанням вставних слів та 
речень, засобів міжабзацного зв’язку, семантичних маркерів, 
пунктуаційних знаків, написання вставної/основної/заключної 
частин твору, поновлення абзацу за фабульно-опорним реченням, 
ключовими словами, словосполученнями,);

- комунікативні вправи на оволодіння писемним висловлюванням 
на рівні тексту (написання плану роботи, написання твору в 
заданому просторовому обсязі або з використанням заданої 
кількості слів, створення адекватного писемного висловлювання);

- вправи на оволодіння вміннями оцінювання при написанні 
письмової роботи творчого характеру (поліпшення/виправлення 
чорнового варіанта роботи, аналіз моделей творчих робіт, критики 
та оцінювання, виправлення лексичних, граматичних, 
пунктуаційних помилок).

Оскільки розвиток лексико-граматичної правильності 
письма опрацьовується також на заняттях з граматики, читання тощо, 
їм можна приділити менше уваги. У курсі навчання письма основну 
увагу слід зосередити на вправах на оволодіння писемним 
висловлюванням на рівні абзацу, тексту та вправлянні вмінь 
оцінювання.

Просунутий етап навчання написання творчої роботи спрямований 
на оволодіння та розвиток вмінь писемного мовлення з урахуванням 
поставленої мети, конкретних завдань та вимог до її виконання. Отже 
написання творчої роботи передбачає визначення та досягнення 
певних комунікативних цілей та намірів. Виходячи з поставленого 
завдання, студенти повинні чітко усвідомлювати мету писемного 
спілкування та на яку конкретну аудиторію читачів слід зорієнтувати 
продукт писемної діяльності (Smaley, 1995).

Ми вважаємо, що алгоритм написання творчої роботи включає: 
дописьмові дії, написання первинного варіанту, перегляд, корегування, 
оформлення кінцевого варіанту.

Дописьмові дії, які полягають у генеруванні ідей щодо теми 
письмової роботи. Вони стимулюють вільний потік думки, активізують 
пам’ять, розумові процеси, логічне мислення, охоплюючи весь запас 
знань людини (Spack, 1996, Р.7). До комплексу дописьмових дій 
входять:

- вправи “мозкового штурму” (brainstorming), які передбачають 
висловлення та нотування своїх ідей щодо теми письмової роботи, 
що може проводитися як у групах, так і індивідуально в одній або 
у комплексі таких форм як:
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цукерок

занадто багато 
реклами

проблеми
не відображає 

правди
матеріально 
підтримує 
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пресу

реклама
інформує про 
появу нового 

продукту
реклама
деяких

трастових
компаній

перевагинові марки 
автомобілівінфініті

ефективний
засіб

інформування

а) колажувапня (clustering): нелінійний процес побудови рядів 
понять, асоціативно співвіднесених з ключовим словом/виразом теми, 
та графічно представлений для наочності та подальшої вибірки
(Smalley and Ruetten, 1995, P. 10); наприклад, якщо ключовим словом 
теми є слово “реклама”, то колаж або зоросмисловий схематичний 
образ цього поняття може виглядати Taj<

С
- " "  \  /  їсти багато
їсти вітаміни

в цукерках _______ (  перериває
**—  ------ ^  у  телепередачі

впливає \  \  '

/ вчить \
[ поганим 1
\  звичкам )VHA

б) всебічний розгляд теми або дослід за методом кубу 
(cubing): обмірковування предмету теми з шести точок зору, 
графічно представлене у формі кубу, кожна з граней котрого визначає 
певний ракурс підходу до розгляду предмету даної теми -  його опис, 
порівняння, пов’язані з ним асоціації, аналіз, можливі шляхи 
використання, висловлення ідей з позицій “за” та “проти” (Spack, 1996, 
Р.48); якщо уявити, що сама тема знаходиться в середині кубу, 
графічно це можна представити так:

опис або 
визначення

порів
асоціація

аналіз

«за»
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(в) безперервне письмо (freewriting): спонтанне безперервне 
записування потоку всіх думок, що виникають, на задану тему з 
концентрацією на ідеях, та їх розвитку, а не на формі їх викладення; 
процес письма триває 5-7 хвилин, після чого написане перечитується, 
обмірковується та узагальнюється одним-двома реченнями (Spack 
1984, Р.656);

(г) циклічне письмо (looping) об’єднує цикли безперервного 
письма; проводиться п’ятихвилинний цикл безперервного письма, 
перечитується, обмірковується та одна з викладених в ньому думок 
визначається як вихідна для наступного циклу, написання якого 
передбачається зразу ж після визначення вихідної думки; так процес 
повторюється декілька разів (Spack, 1996, Р.46); графічно його можна 
представити так:

- проведення інтерв’ю, якщо потрібно для дослідження теми 
(вивчення поглядів групи людей або однієї людини; вважається 
ефективним як метод дослідження теми різних видів есе, критичної 
статті, нарису тощо; проводиться у відповідності до підготовленого 
плану, передбачає фіксацію відповідей, їх співставлення та аналіз);

- заповнення підготовленого викладачем опитувального листа або 
таблиці (відповіді на запитання, які допоможуть чіткіше 
усвідомити цілі письмової роботи, зорієнтують студента на 
ключові поняття та питання, що передбачаються бути висвітленими 
в письмовій роботі);

- групова дискусія (обговорення теми, її завдань, ключових понять 
шляхом обміну думок; передбачає проведення аналогій, виведення 
причин, наведення прикладів, оцінювання пріоритетів тощо; типи 
дискусії -  централізована (з цілою групою) та децентралізована (у 
підгрупах по 3-4 студентів) (Гапонова, 1999));

- складання плану починається в процесі дослідження теми; 
виділяються питання, які передбачається висвітлити в письмовій 
роботі, основні поняття, проблеми та підходи до їх тлумачення; у 
процесі складання плану відбувається осмислення цілей роботи; 
кінцевий варіант плану визначає організацію творчої роботи; в 
процесі написання роботи план може частково мінятися, але завжди 
зберігається чітка структура будь-якої творчої роботи: вступ, 
основна частина, заключна частина.
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Перечисленні дописьмові дії є спонукально-мотиваційними за 
своєю сутністю. Завдання чітко вказують для чого студенти мають 
виконати ту чи іншу дію. Саме вони вмотивовують студентів до 
пошуку матеріалу роботи та стимулюють поширення спектру знань в 
галузі цієї теми. Метою дописьмових дій є накопичення інформації по 
темі роботи, дослідження підходів до розвитку теми, вибір основних 
питань, що також забезпечує як наявність елементу новизни, так і 
ситуативності.

Запропоновані дописьмові дії складають першу фазу у формуванні 
навчально-комунікативної ситуації написання творчої письмової 
роботи. Щодо ступеню керованості, вони передбачають частково 
керовані дії (дискусія, заповнення опитувальних листів, таблиць, 
колажування, всебічний розгляд теми) та дії з мінімальним рівнем 
керування (інтерв’ю, план, безперервне письмо, циклічне письмо).

Написання первинного варіанту творчої роботи відбувається за 
складеним планом. Залежно від цілей даного писемного повідомлення 
відбираються та комбінуються мовні та мовленнєві засоби вираження 
думки. Важливо дотримуватись вимог до написання кожної з частин 
творчої роботи, а саме:

- написання вступної частини ставить за мету ознайомлення 
майбутнього читача з темою творчої роботи та з структурою її 
розвитку в даній роботі, визначення основної думки всієї роботи;

- основна частина може складатися з двох та більше параграфів, в 
яких розглядаються різні аспекти теми та головної думки роботи; 
кожен абзац передбачає розвиток однієї думки, підпорядкованої 
основній думці, та її переконливе обґрунтування за допомогою 
прикладів, аргументів, цитат, статистичних даних, класифікацій, 
констатації фактів, посилання на причини й наслідки, порівняння 
та протиставлення точок зору, тощо;

- заключна частина, як правило, складається з одного абзацу та 
містить логічний висновок, в якому формулюються основні 
положення теми творчої роботи та робляться певні підсумки. 
Перегляд чорнового варіанту робиться спочатку автором

написаного, але доцільно також, щоб робота була вичитана одним- 
двома одногрупниками. Основну увагу слід звернути на зміст, 
організаційну структуру роботи, її цілісність, а також на такі питання:

- чи досягнута мета писемного повідомлення, тобто наскільки 
глибоко реалізований комунікативний намір;

- чи врахований статус адресата;
- чи ясно й чітко сформульована тема;
- чи є обґрунтування теми переконливим;
- чи представлено розвиток теми логічно та послідовно;
- чи співвіднесена основна, думка кожного з абзаців основної 

частини з головною думкою всієї роботи;
- чи є висновок зрозумілим й логічним;
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- чи відповідає стиль повідомлення поставленій меті.
Корегування базується на зауваженнях, зроблених під час 

перегляду, та передбачає внесення змін щодо змісту, лексико- 
граматичної правильності, стилістичних засобів, структури речення, 
абзацу та тексту в цілому.

Оформлення кінцевого варіанту роботи -  це підготовка 
остаточної версії, що здаватиметься на оцінювання. Підчас друку або 
переписування начисто вносяться останні корективи.

Запропонований алгоритм написання творчої письмової роботи 
базується на комплексі умовно-комунікативних та комунікативних 
завдань та дій, які сприяють розвитку вмінь як письмового (дописьмові 
дії, написання роботи, корегування), так і усного (проведення інтерв’ю, 
дискусій) мовлення.

Вимоги до написання творчої письмової роботи передбачають 
обов’язкове урахування статусу адресата та здійснення певного 
комунікативного наміру, який визначається залежно від типу творчої 
роботи. Таким чином забезпечуються наявність навчально- 
комунікативної ситуації.
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SUMMARY

The article focuses on new approaches to teaching writing and composition 
Writing is viewed as a process that includes pre-writing, drafting and revising. Some 

innovative pre-writing and revising techniques are suggested.

Ірина Бойко 
(Тернопіль)

ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 
У ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ

Педагогічна система Німеччини, розвиток професійної освіти на 
різних історичних етапах, система підготовки вчительських кадрів та 
підвищення їх кваліфікації, теоретичні основи організації навчального 
процесу початкових шкіл — ці та інші проблеми цікавлять педагогів не
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тільки Німеччини, а й багатьох науковців з інших країн. Зокрема, в 
Україні, котра знаходиться сьогодні на шляху інтеграції в 
європейський освітньо-культурний простір, а тому активно опановує 
зарубіжний педагогічний досвід, дослідженням вищеперелічених 
питань займаються науковці Абашкіна Н.В., Вакуленко Т.І., Гаманюк 
В.А., Кашуба О.М., Козак Н.В. та інші.

Малодослідженою, але від того не менш цікавою та найбільш 
актуальною залишається проблема оцінювання знань у школах 
Німеччини. Як сама система освіти Німеччини, так і система контролю 
та перевірки навчальних досягнень учнів є досить складною. Як 
залишатися об’єктивним під час оцінювання і водночас 
використовувати оцінку як стимул і заохочення; як показати, 
що виставлена оцінка не впливає на взаємовідносини вчителя і учня — 
саме над цими проблемами працюють сьогодні педагоги та науковці 
Німеччини, намагаючись розробити нові критерії оцінювання знань, 
узагальнити, з ’ясувати та виявити нові особливості та функції 
контролю знань. Питання визначення критеріїв успішності, як і колись, 
викликає значне зацікавлення не лише у педагогів, а також в учнів та 
батьків.

Тому метою нашої статті є аналіз проблемної сутності самого 
процесу оцінювання успішності, а також з’ясування переваг та 
недоліків вербального оцінювання знань учнів у школах Німеччини.

Процес адекватного оцінювання вчителями знань, умінь і навичок 
учнів є одним із найважливіших аспектів діяльності школи.

Водночас оцінювання знань є однією із таких тем, котрі, власне, 
ніколи не обговорюють. Так, В.Вінтерштайнер констатує, що розвиток 
проблеми оцінювання перебуває в стані спокою і засуджує політику, 
що призвела до того, що в царині оцінювання успішності нічого 
істотного не змінилося [див. 9, 1].

На даний час у навчальних закладах Німеччини існує традиційна 
цифрова система оцінювання або її вербальні еквіваленти, (див. Таб.1):

Таблиця 1.
Цифрова шкала 

оцінювання
Вербальний
еквівалент

Рівень знаньПервинний 
та секундарний 
ступінь І 
(оцінка)

Вищі 
гімназійні 
ступені 
(11-13 кл.; 
бал)

1 15,14,13 дуже добре Знання відповідають вимогам особливою 
мірою

2 12,11,10 добре Знання відповідають вимогам повною 
мірою

3 9,8,7 задовільно Знання відповідають вимогам в загальному
4 6,5,4 достатньо Виявляється дефіцит знань, але вони все ше 

в цілому відповідають вимогам
5 3,2,1 недостатньо Знання не відповідають вимогам, але все ж
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таки помітна наявність основ знань, а іх 
дефіцит в недалекому майбутньому може 
бути ліквідований

6 0 незадовільно Знання не відповідають вимогам, а самі 
основи знань настільки мізерні, що їх 
дефіцит не може бути ліквідований 
найближчим часом

Суть процесу оцінювання полягає у виконанні цілого ряду 
важливих завдань:

• визначення рівня успішності учня;
• повідомлення батьків про успішність їхніх дітей;
• дає змогу порівняти успіхи в навчанні різних учнів;
• несе інформацію суспільству, майбутньому роботодавцю чи 

освітньому закладу (наприклад, університету чи професійному вищому 
закладу) про успіхи учня з тої чи іншої навчальної дисципліни;

• аргументує переведення учня з класу в клас;
• стимулює та заохочує учня до більшої старанності [див. 1, 5].
У зв’язку із дискусією навколо реформування шкільної системи 

освіти, у Німеччині, з одного боку, знаходить широку підтримку так 
звана “школа без оцінок”. Використовуючи вагомі аргументи, деякі 
науковці висловлюються на користь поступової та всезагальної відміни 
оцінок або, щонайменше, до обмеження їх значення та заміни їх 
вербальним коментуванням вчителя. З іншого боку, багато хто 
дотримується традиційних форм оцінювання та шукає науково 
обгрунтовані моделі покращення критеріїв існуючої шкали успішності, 
досконалішого досвіду тестування та стандартизованих методів 
визначення успішності, які передусім вимагали б об’єктивності 
оцінювання.

Вагомий внесок у розвиток сучасної німецької педагогіки зробив 
відомий науковець і педагог К.Інгенкамп, який добре знаний і за 
межами Німеччини. У своїх працях він особливої уваги надавав 
проблемі контролю та перевірки знань учнів і виділив цілий ряд 
дискусійних моментів щодо оцінювання. Так, у своїй праці 
“Дискусійні питання оцінювання” (1974) К.Інгенкамп переконливо 
доводить, що оцінки не виконують повністю функцію селекції у 
рамках державної правової системи, оскільки вони недостатньо 
об’єктивні, ненадійні та не мають законної сили, а тому не мають права 
на існування [див. 3].

Після виходу цієї книги серед педагогів і вчителів ціле десятиліття 
тривала жвава дискусія, були проведені цікаві дослідження, але все ж 
таки нових прогресивних технологій щодо контролю успішності не 
з’явилося. Простежуючи розвиток цієї проблеми, науковець
В.Фольштедт зауважує, що в 90-ті роки з’явилося дуже мало 
публікацій щодо критеріїв та об’єктивності оцінювання [див. 8, 54]. 
Він також підкреслив, що практика оцінювання залишалася значною 
мірою традиційною. Оцінки все ще були найважливішим
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інструментом, за допомогою якого визначалася успішність учнів, що 
не залежала від їх соціального і регіонального походження та від їх 
статі. Оцінка сприяла вибору подальшого шляху освіти і допомагала 
зорієнтуватися у виборі майбутньої професії.

Продовжувачем ідей К.Інгенкамгіа можна вважати педагога
А.Юргенса, який також значної уваги надає питанням оцінювання 
успішності у школі, досліджує взаємозв’язок школи й успішності, 
намагається дати відповідь на запитання, як педагогічно можуть бути 
обґрунтовані вимоги щодо критеріїв оцінювання знань [див. 4].

Досліджуючи проблему успішності та оцінювання в школі, 
А.Юргенс перш за все поділяє погляди педагога В.Клафкі: “Школа за 
своєю суттю повинна бути школою досягнень, яка б давала змогу 
засвоювати завдання навчального процесу, які б змогли привести до 
самовизначення” [5, 132]. А.Юргенс вважає, що особливе значення для 
шкільного досвіду має систематичне проведення основних форм 
педагогічної діагностики щодо оцінювання успішності (письмові 
класні роботи, усний контроль успішності, шкільні тести), 
котрі не лише коротко коментують основні аксіоми, завдання та 
проблеми, а перш за все охоплюють численні професійні орієнтації. 
Отже, спостереження за учнями, анкети оцінювання з предметів, усні 
результати, різноманітні растри для додаткової перевірки усних 
відповідей, вказівки щодо проведення інформаційних тестів надають 
безпосередню допомогу та сприяють обліку учнівської успішності та 
диференційованому підходу протягом навчального року.

На думку педагога В. Фольштедта, у сучасній німецькій 
педагогічній науці немає до цього часу єдиного визначення функцій 
оцінювання успішності школярів. Наявні ж результати досліджень 
щодо проблематики оцінювання, підтверджують суперечливість 
традиційного оцінювання, залишаючи однак багато питань 
невирішеними [див. 8].

Напрям, у якому повинні відбуватися бажані зміни, 
характеризується А.Юргенсом як “педагогічне вимірювання” оцінки 
успішності з дещо песимістичною ноткою: “Оскільки в найближчому 
майбутньому навряд чи можна сподіватися на суцільне скасування 
оцінок, то можна на даний момент лише спробувати притупити їх 
негативний як педагогічний, так і суспільний вплив” [4, 78]. Тому 
шкільне навчання не повинно тривалий час знаходитися під тиском 
контролю. Оцінювання знань повинно підтримувати навчальний 
процес і заохочувати до нього. При цьому А.Юргенс вважає, що 
скасування оцінок може бути успішним лише у тому випадку, коли 
одночасно звернутися до діагностично-пояснювальних форм 
оцінювання успішності.

На позиції та досягнення педагогічної діагностики орієнтується 
також і науковець В. Захер: “Лише тоді, коли ми не в який-небудь 
спосіб дозволимо скластися нашому уявленню про учня, а
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систематично розроблятимемо його за чіткими та зрозумілими 
правилами, то ми перешкодимо тому, що скороминучі та невідомі 
процеси визначатимуть наше сприйняття” [7, 104].

Щодо поняття учнівської успішності як самовиявлення 
підростаючого покоління між ученими відбувається здебільшого 
дискусія про формальне використання встановлених норм, показну 
об’єктивність оцінок, середню оцінку, вузьке розуміння поняття 
успішності та функцію відбору оцінювання. Вчителі зацікавлені, щоб 
якнайоптимальніше використати педагогічні можливості оцінювання 
навчальних досягнень учнів. При цьому повинні враховуватися основні 
функції контролю (діагностична, розвиваюча, виховна, навчаюча). 
Тому має значення конкретне визначення домінуючої функції, котра 
впливає на загальну якість заняття у навчально-виховному процесі і 
викликає дискусію у німецьких вчителів.

Коли ж візьмемо до уваги той факт, що учні завжди по-різному 
вчаться, то лише підтримаємо думку про індивідуальні норми 
оцінювання знань. Тому висновок напрошується сам собою -  оцінки 
зайві, і їх потрібно ліквідувати [див. 4, 6, 7]. З огляду на суспільний 
взаємозв’язок школи та оцінок німецькі педагоги розглядають цю 
проблему як таку, розв’язання якої належить майбутньому. 
Дискутуючи навколо особливої проблеми перевірки та оцінювання, 
зокрема, оцінювання творів, усних відповідей, диктантів, самостійних 
робіт, науковці знову знаходять велику кількість аргументів за і проти 
вербального оцінювання.

Дискусійні питання щодо оцінювання прагнула також вирішити 
педагог Г. Бамбах. У таких ключових словах -  “порівняння 
успішності”, “відчуття власної значимості”, “мова оцінок”, “цінність 
інформації”, “освіта” -  вона намагається виразити свій багаторічний 
досвід із “оцінюванням без оцінок”. За допомогою висловів “Це 
правильно -  робити різницю”, “Це нормально -  бути іншим” або 
“Деяким дітям потрібно, щоб їм лестили” Г.Бамбах висловлює свої 
педагогічні переконання і обґрунтовує своє цілковите захоплення 
відмовою від оцінок. Свої педагогічні мотиви вона втілює також у 
вислові: “Різні люди потребують різну кількість часу та підтримки для 
свого розвитку” [2, 218]. Цей індивідуальний підхід є також 
визначальним при оцінюванні учнівських досягнень і вимагає 
врахування умов здійснення цих досягнень, процесу розвитку дітей та 
історію їх розвитку. Оцінювання успішності відіграє, отже, важливу 
функцію в індивідуальному процесі розвитку, є складовою частиною 
довготривалого та вееохоплюючого комунікативного процесу в класі 
між учителями та учнями, учнів один з одним і вимагає залучення 
батьків.

Науковець С.І. Любке також займалася проблемою оцінювання 
успішності в школі. Вона захищає вербальне оцінювання навчальних 
досягнень школярів, яке (як очікувана альтернатива оцінок.
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вимагає посиленої підтримки педагогічної думки. Проведені С.-
І.Любке дослідження у Білефельдській школі неоднозначно 
підтверджують, що в табелях успішності здебільшого відбивається 
власне право школи на справді стилістично різноманітні способи 
оцінювання. Одночасно ці дослідження підтверджують, що 
здебільшого до восьмого класу існує диференційоване та пояснююче 
коментування вчителя, котре має на меті індивідуальне заохочення до 
навчання. Було також установлено, що в хлопців-школярів виявлено 
більше фахової компетенції, у них ліпше відношення до роботи та 
вищий загальний рівень працездатності, тоді як у дівчат-школярок 
помітний вищий рівень соціальної компетенції, крім того, в них вищий 
рівень самосвідомості. Чим старші учні, тим чіткіше вимірюється їх 
успішність за випускними стандартами, тоді як у молодших школярів 
домінує зосередження уваги на їх індивідуальному розвиткові. 
У загальному проаналізовані коментування вчителя показують, що 
“дітей та молодь розрізняють за їх різноманітними здібностями та 
навичками і вони отримують шанси проявити себе в різноманітних 
сферах шкільного життя та навчання” [6, 59]. Однак проведене у 
Білефельдській школі дослідження показує, що вчительське вербальне 
коментування не приводить автоматично до більшого заохочення, ніж 
оцінка.

Розглянувши різні аспекти проблеми оцінювання знань у школах 
Німеччини, можемо зробити такі висновки:

- оцінки виконують діагностичну, розвиваючу, навчаючу, 
інформуючу, порівняльну функції;

- вербальне оцінювання успішності в останні роки значно витіснило 
традиційну форму оцінювання знань -  цифрову;

- до достатньо відомих проблем вербального оцінювання успішності 
можемо віднести: чіткість (зрозумілість) коментування, чітке 
розмежування між професійними та особистісними цінностями, 
вміння використовувати критику, різноманітна
диференційованість висловлювання.
Отож, як бачимо, заміна цифрової оцінки словесною досить 

складний процес, який потребує добре продуманих досліджень, котрі 
вимагають наукового обґрунтування. Дослідження у Білефельдській 
школі та інших навчальних закладах Німеччини показали, що 
переважна більшість учнів і батьків висловлюються саме за таку форму 
оцінювання успішності.

На жаль, на даний час відсутні чіткі критерії вербального 
оцінювання. Тому подальшими аспектами дослідження можна 
вважати такі завдання: визначити функції вербального оцінювання; 
розробити його критерії; опрацювати та вдосконалити методи 
вербального оцінювання успішності.
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SUMMARY
Today the problem o f evaluating pupils’ achievements in studies remains one of the 
most topical but scantily explored aspects of pedagogical science of Germany

The process o f adequate evaluation o f  pupils’ knowledge, abilities and skills is still the 
most important area o f school activities. Nowadays in the educational institutions of Germany 
there exist a traditional figure system o f evaluation or its verbal equivalents.

Investigations conducted in educational institutions o f Germany proved that the majority of 
teachers, pupils and their parents support verbal form o f evaluating results in studies. That is why, 
the definition o f  accurate criteria, methods and functions o f verbal evaluation o f progress in 
studies may be considered further aspects o f investigating this problem.

Людмила Ваіценко 
(Київ)

СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Актуальність проблеми дослідження. Інноваційні процеси в освіті 
України нині виступають визначальним чинником модернізації галузі. 
Насамперед, це стосується інституційного рівня нововведень, тобто 
впровадження нового змісту державних стандартів, необхідності їх 
супроводу та корекції. Водночас, інноваційні процеси набувають 
суттєвого значення в апробації, за О.Савченко, особистісно- 
орієнтованих методичних концепцій та систем, які здебільшого 
характерні для регіонального рівня освіти. Ефективність впровадження 
як перших, так і других залежить від розуміння не лише природи и суті 
сучасного інноваційного процесу, але його структури та змістового 
наповнення.

Рівень дослідженості проблеми.
Питання актуальності інноваційних змін в загальній середній 

освіті України, визнання ролі освітніх нововведень для галузевого 
розвитку відображені у дослідженнях О.Я.Савченко, І.Богданової,
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О.Попової та ін. Окремі питання педагогічної інноватики 
розробляються у наукових дослідженнях педагогів і психологів 
Н.Клокар, Л.Даниленко, Н.Федорової, Л.Буркової, Л.Карамушки, 
Н.Максимової, Н.Побірченко, Т.Пушкарьової, СМартиненко та ін. 
Предметом інноваційного практичного пошуку є освітні нововведення, 
які впроваджують педагогічні колективи, вчителі, управлінці та вчені 
м.Києва: Головне управління освіти і науки (Б.Жебровський), ЗНЗ 
№318 (Л.Порох), гімназія №191 ім.П.Тичини (Н.Дроздович), гімназія 
“Києво-могилянський колегіум” (О.Ковальчук), ліцей №100 “Поділ” 
(Н.Шевчук) та ін. [2].

Натомість, за межею наукового пошуку залишається питання 
змісту і структури інноваційного процесу, що дає можливість 
системного осмислення самого феномену освітньої новації та 
виявлення складових елементів процесу його впровадження. Це має 
суттєве значення для практики інноваційного пошуку, оскільки дає 
можливість урахувати всі компоненти, необхідні для продуктивного 
впровадження освітніх нововведень.

Мета нашої роботи полягає в тому, щоб виявити структуру 
інноваційного процесу та охарактеризувати зміст її компонентів. 

Основними завданнями дослідження є:
- аналіз наукових підходів до структурування інноваційного 

процесу;
- розробка моделі інноваційного процесу;
- виявлення специфіки змісту компонентів структурної моделі 

інноваційного процесу.
Основний виклад матеріалу.
Всі нововведення, існуючі в інтелектуальній сфері умовно можна 

розділити на дві групи. До однієї віднесено матеріально-технічні 
нововведення, до другої -  соціальні. Вчені підкреслюють, що соціальні 
нововведення, до сфери якої належать і педагогічні новації, значно 
складніше впроваджувати, ніж матеріально-технічні. Це залежить від 
широти сфер застосування, залучення багатьох людей до реалізації 
нововведень, їхніх міжособистісних стосунків тощо. Для новацій 
соціальної групи надзвичайно важко визначити параметри змін та 
очікувані результати, а також виявити коефіцієнт ефективності. Саме 
розробка структури інноваційного процесу та виявлення змісту її 
компонентів створить теоретичне підгрунтя науково-методичного 
супроводу освітніх новацій.

Аналіз лсихолого-педагогічної літератури, присвячений питанню 
змісту інноваційних процесів, попри відсутність суттєвих 
розбіжностей щодо нових ідей, підходів, технологій, свідчить про його 
недостатню вирішеність. Здебільшого, вчені схиляються до думки, що 
педагогічні новації зумовлені суспільними змінами і проявляються у 
зміні цілей, завдань освіти педагогічній діяльності. Це впливає на 
зміни у змісті освіти, технологіях навчання та виховання, в організації 
навчально-виховного середовища.

Оскільки особливість інноваційного процесу залежить від рівня 
впровадження, змісту, етапів перебігу, відповідної специфіки
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діяльності, суб’єктів, залучених до реалізації педагогічних новацій, 
механізмів управління та організації, доцільним, на нашу думку, є 
розробка моделі інноваційного процесу .

В наукових дослідженнях виокремлюються два підходи до 
структурування інноваційного процесу: блоковий, розроблений
Р.Н.Юсуфбековою (1992 р.) та компонентний, запропонований 
М.М.Поташником (2000 р.).

Так, структура інноваційного процесу за Р.Н.Юсуфбековою 
поділяється на три блоки. Перший блок -  це створення нового, де 
аналізуються категорії педагогічної інноватики, класифікуються 
педагогічні новації, вивчаються умови створення нового, критерії 
новизни, міра готовності нового до засвоєння та використання, 
співвідношення традицій з новаціями, етапи створення нового та 
суб’єкти інноваційної діяльності.

До другого блоку дослідниця відносить поняття педагогічної 
аксиології: сприйняття, освоєння та оцінювання нового та
інноваційного процесу, суб’єктів інноваційної педагогічної діяльності, 
інноваційне середовище. До третього блоку увійшли питання, що 
вивчає педагогічна праксиологія, зокрема, використання нового, тобто 
вивчення закономірностей про впровадження нововведення [12].

Структура інноваційного процесу за М.М.Поташником має 
практико орієнтований характер, тобто намагається врахувати складові 
самого процесу: зміст, етапи “життєвого циклу'”, діяльність, суб’єктів, 
організацію, управління [7].

Запропонована автором цього дослідження структурна модель 
інноваційного процесу враховує існуючі наукові підходи, наповнює їх 
внутрішнім змістом, розкриває та аналізує даний зміст за такими 
структурними компонентами як рівень інноваційного пошуку, 
особливості змісту інноваційного процесу, етапи інноваційного 
процесу та специфіку “життєвого циклу”, характер інноваційної 
діяльності, функціональну роль суб’єктів, залучених до інноваційного 
пошуку, організацію інноваційних процесів та особливості управління 
ними.

Так, структура рівнів впровадження інноваційних процесів 
розкриває його приналежність до інституційного 
(загальнодержавного), управлінського (регіонального) та
технологічного (шкільного) рівнів впровадження новацій.

Структура змісту розкриває змістову спрямованість 
нововведення, що відображена в основній ідеї та меті впливу. В 
матеріалах ЮНЕСКО та окремих зарубіжних виданнях, де 
висвітлюються сучасні проблеми освіти педагогічні новації 
розглядають як зміни в: суспільному статусі освіти (що виявляється у 
проголошеній філософії освіти); структурі системи освіти; комплексі 
наступності системи освіти; змісті освіти; типології побудови 
навчальних закладів; організації та технологіях освіти, стосунках між 
суб’єктами освіти; методиках, навчальному оснащенні; будівництві й 
оснащенні споруд та приміщень для освіти [8, 38].
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Суттєвими є погляди тих вчених (М.С.Бургін та ін.), які 
розподіляють новації на стихійні та цілеспрямовані. Для стихійних 
інноваційних процесів характерними виступають: ситуативність
виникнення, емпіричний рівень впровадження, відсутність наукового 
обґрунтування та організаційної культури втілення. Цілеспрямовані 
інноваційні процеси мають осмислений характер діяльності: вони 
теоретично обґрунтовані й організаційно сплановані. Відтак, зміст 
інноваційних процесів класифікують: за способом здійснення
(систематичні, планові, заздалегідь продумані та стихійні, спонтанні, 
випадкові); за широтою та глибиною перетворень (масові, глобальні, 
радикальні, фундаментальні, стратегічні, часткові, мілкі); за 
характером походження (зовнішні та внутрішні) [1].

У контексті нашого дослідження зміст інноваційного процесу 
визначається за: о б ‘єктом впливу (педагогічні, соціально-психологічні, 
організаційно-управлінські нововведення); рівнем поширення (локальні 
нововведення, що не мають між собою зв‘язків; модульні 
нововведення, що охоплюють кілька локальних; системні 
нововведення -  ті, що охоплюють діяльність всього навчального 
закладу); інноваційним потенціалом нового.

Оскільки “нове” в педагогічній теорії та практиці -  поняття 
відносне, виділяються такі ознаки новизни: нові освітні ідеї та дії, що 
раніше не були відомі (абсолютно нових оригінальних ідей 
надзвичайно мало); адаптовані, розширені чи переоформлені новації 
під впливом нових ідей та дій, що набувають особливої популярності у 
відповідному середовищі (за відповідних умов) та у відповідний період 
часу; трансформовані педагогічні новації, що виникають у зв‘язку з 
повторною постановкою мети при змінених умовах. За такої ситуації 
“оживають” окремі раніше існуючі дії, оскільки нові умови гарантують 
їхній успіх та успіх відповідних позитивних ідей [5].

В основному вчені виокремлюють абсолютну новизну (що 
характерна принципово новою якістю, відсутністю аналогів і 
прототипів), відносну новизну (місцева, часткова, умовна) та 
псевдоновизну (намагання зробити не стільки краще, скільки інакше). 
Абсолютна новизна в педагогіці зустрічається надзвичайно рідко, а 
псевдоновизна не є предметом наукового аналізу. Здебільшого у 
практиці зустрічаються новації відносної новизни.

Так, для однієї із її підтипів, - ’для місцевої новизни характерно 
використання нової ідеї (яка раніше використовувалася на інших 
об’єктах) в нових умовах. Для іншої - часткової новизни - оновлення 
одного з елементів системи у процесі її модернізації. Накопичення 
часткової новизни нерідко призводить до повної зміни системи. 
Умовна новизна виникає під час незвичного співвідношення відомих 
елементів, процес впровадження яких у подальшому може сприяти 
прогресивним змінам [8].

Іноді вчені виділяють суб’єктивну новизну за умови, коли предмет 
пошуку є новим для окремого суб’єкта чи педагогічної спільноти. 
Здебільшого це стосується . впровадження окремих педагогічних
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систем, концепцій, технологій, що практично реалізовані в зарубіжній 
школі, але, є суб’єктивно новими для вітчизняних педагогів.

Незважаючи на те, що і абсолютний, і відносний потенціали 
новизни педагогічних новацій володіють особливою неповторністю, 
яку вони несуть в собі, більшість нововведень соціально-педагогічної 
сфери належить до другого рівня новизни, тобто відносної. В 
основному, це синтез відомих уже ідей, підходів, осмислених у новій 
інноваційній якості. На наш погляд, відносна новизна, характерними 
особливостями якої є відтворення відомого новими засобами, вибір 
оптимального серед відомого, створення нового і використання його в 
різних умовах та різний час у практиці освіти підтвердила свою 
унікальність тим, що саме тут перетинається традиційний досвід та 
інноваційний пошук.

Відповідно до міри новизни, нововведення класифікують за 
інноваційним потенціалом. Новації абсолютної міри новизни 
розподіляють на радикальні та базові; новації відносної новизни -  на 
комбінаторні та модифікуючи (саме для комбінаторних та 
модифікуючих новацій характерним є поєднання традиційного досвіду 
з інноваційними підходами).

Цілісність інноваційного процесу забезпечується етапами його 
перебігу та етапами “життєвого циклу”. Один із етапів розкриває 
структурні взаємозв‘язки процесу та його цілісність. Другий 
забезпечує взаємодію та взаємозалежність нововведень з іншими 
елементами та системами. Перший діє в межах етапів інноваційного 
процесу. Другий зумовлений етапами “життєвого циклу”.

Положення щодо циклічного характеру інновацій стало суттєвим 
кроком у розвитку теорії інноватики. За визначенням Н.І.Лапіна, 
“життєвий цикл” розкриває такі періоди інноваційного процесу, як 
старт, зріст, зрілість, насиченість, фініш. А.І.Пригожин поглибив 
концепцію “життєвого циклу” і ввів такі етапи як зародження 
(усвідомлення потреби у зміні); освоєння (експеримент); здійснення 
довільних змін; етап дифузії (багаторазове повторення нововведення за 
інших умов); розповсюдження нововведення, етап рутинізації (новація 
реалізується у стабільних умовах функціонування відповідних 
об‘єктів). Важливо відмітити, що обидві підсистеми, інноваційний 
процес та “життєвий цикл”, повинні пройти всі етапи розвитку. 
Ігнорування цими закономірностями негативно впливає на 
ефективність реалізації інноваційних процесів.

Отже, протікання інноваційного процесу водночас відбувається за 
двома напрямами етапів: процесуального та “життєвого циклу’ . 
Процесуальний складається із таких етапів як створення, освоєння, 
втілення, тиражування, практичне використання. “Життєвий цикл 
інноваційного процесу передбачає такі етапи: зародження нової ідеї; 
розробка моделі (як взірця, еталону) та її формалізація; впровадження 
новації до практичної діяльності; широке розповсюдження та втілення 
новації; диффузія або етап “панування” новації, коли вона втрачає 
власну якість новизни; рутинізація або етап скорочення масштабів 
застосування новації, її заміна наступною.
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В моделі інноваційного процесу суттєве значення відводиться 
діяльиіснісному компоненту, структура якого складається із сукупності 
елементів, що охоплює мотиви, мету, завдання, зміст, способи 
діяльності та процес їх освоєння, результати діяльності. В основу даної 
структури покладена діяльність людини, що, за визначенням
С.Д.Максименка (2000 р.), є виявом свідомої активності, яка 
проявляється в системі дій, спрямованих на досягнення поставленої 
мети.

Спонукальними причинами дій і вчинків людини виступають 
мотиви. Важливо, що мотиви діяльності й поведінки людини 
генетично зумовлені її органічними та культурними потребами. 
Забезпечуючи (певною мірою) свої первинні (природжені) потреби, 
людина прагне реалізувати і задовільнити власні духовні запити. 
Насамперед, це стосується потреб щодо професійного визнання, 
досягнення високого рівня компетентності тощо. Зважаючи на те, що 
професія педагога завжди мала більшу соціальну привабливість, а ніж 
матеріальну, в інноваційній педагогічній діяльності особливої уваги 
потребують пошуки механізмів стимулювання.

Метою діяльності в інноваційному пошуку виступає очікуваний 
кінцевий результат, тобто якісна зміна об‘єкта. Мета передбачає: 
усвідомлення моделі бажаного як активізуючого чинника власних дій; 
осмислення етапів та термінів на досягнення очікуваного результату; 
раціональний добір засобів досягнення мети. Важливим чинником 
інноваційної діяльності є вміння в суспільно значущих цілях 
нововведення знайти власну мету. Привласнена ціль активізує 
інноваційну діяльність педагога, сприяє ефективному процесу та 
результату.

Завдання інноваційної діяльності педагога полягає у виконанні 
різноманітних за обсягом видів роботи (чи конкретних заходів), що 
залежать від змісту нововведення, його мети, термінів та засобів. 
Основним алгоритмом розробки завдань є поетапний перехід від 
вихідного стану до ідеального образу моделі.

Зміст інноваційної діяльності визначається основною ідеєю 
інноваційного процесу, обгрунтовується в меті та очікуваних 
результатах. Зміст інноваційної діяльності формалізується у програмі 
прикладного дослідження (проекті), підготовка якої передбачає 
функціональний розподіл ролей та завдань. На зміст інноваційної 
діяльності педагога суттєвий вплив мають як об‘єктивні, так і 
суб‘єктивні чинники. До об‘єкТивних чинників віднесено: потреба 
реалізації основних ідей програми та мети; володіння сучасними 
технологіями навчання та виховання. До суб‘єктивних -  зовнішні 
впливи, зокрема втручання політичних чи громадських сил з іншими 
поглядами на педагогічну ідею [10].

Основною формою організації інноваційної діяльності є 
педагогічний експеримент. Форма педагогічного експерименту
передбачає впровадження нововведення на науковій основі, тобто з 
урахуванням^ специфіки та механізмів емпіричного дослідження.
Педагогічний експеримент потребує використання спеціальних
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методів дослідження. Методи інноваційної діяльності -  це спеціальні 
процедури та операції емпіричного пізнання результатів педагогічної 
практики. До методів інноваційного пошуку належать: метоО 
дослідження, метод наукового осмислення нововведення, метсх) 
моделювання реальних ситуацій; метод формалізації прикладної ідеї 
шляхом розробки програм, проектів; метод апробації (впровадження) 
нововведення у практику освіти; метод діагностування вхідних, 
поточних та вихідних результатів інноваційного процесу; метод 
аналізу кількісних та якісних показників інноваційного пошуку; метод 
прогнозування [6].

Важливо уточнити, що форми організації інноваційної діяльності 
залежать від рівня новизни нововведення: кардинально нова ідея 
потребує експериментальної апробації, натомість, освоєння вже 
існуючої новації можливо здійснити у формі дослідницької роботи. В 
основному, інноваційна діяльність реалізується групами, колективами 
однодумців, педагогічною командою тощо. Інноваційна діяльність 
може здійснюватися як у межах реалізації однієї програми, так і у 
сфері інноваційного середовища району, регіону. Характер наведених 
дій створює можливості для організації таких форм, як “мозкові 
штурми”, семінари-презентації, “круглі столи”, науково-методичні 
ради, науково-практичні конференції тощо.

Результатом інноваційної діяльності є максимальна відповідність 
між метою та досягненими критеріями, оптимальна фінансова 
ефективність, доцільність використаних ресурсів (матеріально- 
технічних, людських), затрачений час на впровадження нововведення 
та психологічна комфортність умов. Реальним результатом 
інноваційної діяльності є інноваційний продукт, що зазнав певних 
технологічних змін. Інноваційним продуктом може бути новий зміст і 
технології навчання (виховання); форми чи методи організації 
освітнього середовища тощо.

Особливе місце в структурі інноваційного процесу належить 
суб'єктам інноваційного пошуку. Врахування цього компоненту дає 
можливість передбачити всіх учасників, залучених до реалізації 
інноваційного процесу, їхні функції та напрями діяльності. Так, 
безпосередніми учасниками інноваційної діяльності є: вчителі, учні, 
представники шкільної адміністрації, методисти, управлінці. 
Опосередковану роль суб‘єктів педагогічного пошуку займають члени 
експертної ради, батьки, громадськість, представники органів 
державної влади.

Специфіка інноваційного процесу передбачає виявлення форм і 
методів, урахування етапів дослідження, зокрема діагностичного, 
програмно-організаційного, фахово-підготовчого, дієво-практичного, 
узагальнюючого та етапу поширення результатів інноваційного 
пошуку. Все це спільно складає організацію інноваційного процесу. 
Доцільно організований інноваційний процес забезпечує можливості 
для: здійснення аналізу функціонування педагогічної системи та 
з‘ясування проблеми; визначення теми інноваційного пошуку та 
виявлення його предметного поля; виявлення об‘єкта дослідження.
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тобто сфери, де існують проблеми та протиріччя, що потребують 
якісних змін; обгрунтування мети інноваційного пошуку, результатом 
якого повинен стати інноваційний продукт; осмислення очікуваних 
результатів (розробка критеріїв та показників) інноваційного процесу; 
формулювання завдань для досягнення мети інноваційного пошуку; 
вибору методів емпіричного дослідження та добір діагностичного 
інструментарію; визначення термінів реалізації інноваційного процесу; 
створення команди педагогів та їхньої підготовки до роботи в 
інноваційному середовищі; передбачення матеріально-технічних та 
фінансово-економічних затрат; проведення незалежної експертизи 
результатів вихідного, поточного та кінцевого етапів інноваційного 
процесу [11].

Ефективність інноваційного пошуку значною мірою залежить від 
керованості, тобто управління інноваційним процесом, що в основі 
своїй спирається на управлінські функції та передбачає такі дії як 
прогнозування, планування, організацію, координацію, контроль та 
оцінювання, узагальнення. Однією із важливих функцій управління 
інноваційними процесами є функція прогнозування, тобто система 
аргументованих уявлень про напрямок розвитку і майбутній стан 
організації та її середовища.

Прогнозування -  це свого роду стратегія, яка обирається для 
розвитку освіти (чи навчального закладу). Управлінська стратегія є 
набором організаційних рішень, що забезпечують реалізацію філософії 
діяльності школи та створюють умови для повноцінної реалізації 
професійних здібностей педагогів. Трансформуючи концепцію 
стратегій Г.Мінцберга до освітніх нововведень, можна виділити такі 
моделі формування стратегій інноваційного пошуку: планова,
інтуїтивна, стратегія “власного досвіду

Отже, з метою продуктивного пошуку інноваційних ідей, доцільно 
звертатися до основних методів прогнозування, якими є: 
екстраполяція -  перенесення у майбутнє минулих тенденцій розвитку 
освіти (школи); моделювання різних процесів; використання даних 
моніторингових досліджень.

Планування інноваційного процесу здійснюється шляхом втілення 
стратегії, прийняттям комплексу взаємопов'язаних рішень, що спільно 
забезпечує ефективний результат інноваційного пошуку, зокрема, та 
сприяє розвитку освіти загалом. Планом інноваційної роботи є 
окремий офіційний документ, де відображені конкретні заходи 
суб'єктів інноваційного процесу по реалізації програми дослідження. 
Здебільшого, у практиці інноваційної роботи використовують: 
загальний план роботи (заходи на період усього терміну реалізації 
нововведення); календарні плани (на навчальний чи академічний рік, 
семестр тощо); плани оперативних дій (для вирішення специфічних 
проблем, які виникають у процесі реалізації нововведення, наприклад, 
координації тощо).

Керованість інноваційних процесів є основною умовою їх 
ефективності. Це забезпечується однією із функцій управління — 
спеціально організованим впливом, тобто організацією процесів у “часі
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й просторі неоохідних заходів, об‘єднання іх певною технологією 
формування системи, якою управляють. З організацією пов‘язане 
впорядкування процесу, створення взаємозв‘язків для приведення в 
дію управлінського рішення, регламентування діяльності всіх 
учасників”.

Організація інноваційних процесів та відповідного виду 
педагогічної діяльності передбачає: організацію інноваційної
діяльності суб‘єктів педагогічного пошуку на різних рівнях управління 
(вчителів, шкільної адміністрації, методистів, управлінців); підготовку 
та організацію діяльності об‘єктів дослідження (експериментальних 
класів, груп); організацію діяльності незалежної експертної групи; 
організацію адміністративно-управлінської роботи; підготовку 
педагогічних кадрів до інноваційної діяльності; організацію
матеріально-технічної та фінансової підтримки нововведень.

Управління інноваційними процесами грунтується на основі 
розподілу-та кооперації праці. Будь-який підхід при цьому передбачає 
узгодженість дій, як важливої умови управління, що знаходить свій 
вияв у функції координування. Тому координування розглядають як 
встановлення гармонії між частинами системи та співвідносності 
пропорцій. Координація за специфікою може бути ідеологічним 
регулюванням, соціально-психологічним, економічним чи оперативно- 
технічним. Координація інноваційної діяльності на основі
ідеологічного регулювання передбачає врахування державних
положень щодо реформування галузі, націотворчих ідей розвитку 
освіти, соціально-комунікативної спрямованості у підготовці школяра 
до життя та забезпечення якості шкільної освіти.

Соціально-психологічне регулювання ставить за мету формування 
такого інноваційного середовища (в основному регіоні, школі), яке б 
відповідало вимогам Конституції України, Конвенції ООН про права 
дитини і забезпечувало б комфортні умови інноваційного пошуку без 
шкоди для фізичного та психічного здоров‘я суб‘єктів інноваційного 
процесу.

Економічний чинник регулювання інноваційними процесами
передбачає врахування нових механізмів фінансової та матеріально- 
технічної підтримки впровадження нововведень, зокрема інвестування, 
створення фондів розвитку, організації піклувапьних рад для залучення 
додаткових позабюджетних коштів. Використання оперативно- 
технічного регулювання забезпечує мобільність в організації 
інноваційних процесів, формує комфортний соціально-психологічний 
мікроклімат в інноваційному середовищі.

Однією з основних складових інноваційного процесу є функції 
контролю та оцінювання які розглядають як систему вивчення та 
перевірки ефективності впровадження нововведення. В інноваційному 
процесі використовують традиційні види контролю та оцінювання, а 
саме: початковий, поточний та кінцевий. Контроль та оцінювання 
результатів інноваційного пошуку відбувається лише на основі 
розроблених критеріїв та показників, динаміка змін яких дає підстави 
для аналізу. Важливу роль в системі контролю та оцінювання має
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діяльність незалежної експертної групи. Функції контролю та 
оцінювання доповнюють одна одну, реально відтворюючи 
демократичні та гуманістичні принципи освіти.

Ефективність контролю та оцінювання інновацйних процесів 
підвищиться за умов: урахування стратегічних перспектив
реформування галузі, розвитку освіти регіону та відповідності ідеям 
інноваційної програми; забезпечення достовірності, мобільності, 
надійності та гнучкості механізмів контролю та оцінювання; наявності 
двосторонньої комунікації між суб‘єктами інноваційної діяльності (між 
тими, хто здійснює контроль та тими, кого контролюють); 
впровадження інформаційно-управлінської системи контролю та 
оцінювання; використання методів стимулювання.

Узагальнення результатів інноваційного пошуку здійснюється на 
основі аналізу, мета якого полягає у виробленні рекомендацій щодо 
удосконалення управління інноваційними процесами з урахуванням 
реального стану впровадження нововведення, можливостей 
подальшого розвитку та отримання позитивної оцінки. Узагальнення 
результатів інноваційного процесу водночас виступає засобом 
вивчення результатів діяльності педагогічної групи (педагогічного 
колективу). Результати аналізу є підставою для висновків, 
обгрунтування теоретичних положень, виявлення практичного досвіду 
щодо інноваційної роботи, а також для надання методичних 
рекомендацій.

Ефективність інноваційного процесу досягається за умови 
взаємозв‘язку всіх структурних компонентів поданої моделі. Це дає 
можливість реалізувати і вивчати практичну доцільність нововведення 
в системі, незалежно від рівнів та змісту її застосування.

Таким чином, теоретико-прикладне осмислення інноваційного 
процесу здійснюється шляхом структурування інноваційного процесу, 
що складається з восьми взаємозумовлених та взаємопов’язаних 
циклів: рівня інноваційного пошуку, особливостей змісту
інноваційного процесу, етапів інноваційного процесу та специфіки 
“життєвого циклу”, характеру інноваційної діяльності, функціональної 
ролі суб’єктів, залучених до інноваційного пошуку, організації 
інноваційних процесів та особливостей управління ними.
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SUMMARY
Ludmila Vashchenko 

Structurally -  substantial peculiarities of innovational process 
Substance and structure o f  innovational pedagogical process have been analyzed in the article.

The author offers her own point o f  view to the structurally -  substantial hierarchy based upon such
components as: level, substance, “vital cycle”, activity, subjects, organization and management

Лідія Гаврилюк, Петро Баб'юк 
(Чернівці)

УМОВИ УСПІШНОГО ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 
ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У СІМ’Ї

Людство вступило в новий період свого розвитку, який 
називається інформативно-інтелектуальним. Могутність країни 
визначається рівнем і якістю освіти населення, кількістю наукових 
працівників, Нобелівських лауреатів.

Дослідження соціологів довели, що в будь-якому суспільстві 2-3% 
новонароджених дітей відносяться до обдарованих. Це золотий фонд 
нації, з якого формується інтелектуальна еліта.

Не будемо вдаватися в аналіз понять "обдарованість", 
"талановитий", "геніальний", який детально розглядається в [5, 6]. 
Обдарованими дітьми можна назвати тих, які здатні займатися 
корисною для суспільства і себе діяльністю і добиватися високих 
результатів. В основі обдарованості людини лежить система 
індивідуальних властивостей особистості, які визначаються анатомо
фізіологічними особливостями структури головного мозку і органів 
чуття. Зв'язок між задатками і здібностями складний і багатозначний. 
Він виявляється в тому, що на базі одних і тих же задатків можуть 
формуватися різні здібності, і Інакше кажучи, генетична прої рама 
індивіда, будучи передумовою прояву здібностей, не зумовлює
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однозначно їх розвитку. Природні дані реалізуються не однаково, а 
залежно від соціальних умов і діяльності самої людини. Отже, 
здібності треба виховувати і розвивати.

Але як виховувати, які потрібно створити умови для оптимального 
їх розвитку, в якому соціумі? На ці та інші запитання дати відповідь -  
непроста справа.

Ми поставили перед собою завдання розкрити і проаналізувати 
умови успішного розвитку обдарованих дітей у сфері сім'ї. В сім'ї 
дитина перебуває більшу частину свого життя, і вплив батьків часто 
визначає вибір нею майбутнього життєвого шляху. Є багато прикладів, 
коли діти наслідували життєвий і творчий шлях своїх батьків, ішли по 
їх стопах.

У педагогічній літературі не так і багато інформації про виховання 
обдарованих дітей у сім'ї [1]. Акцент переноситься на суспільство, 
шкільне виховання, яким займаються висококваліфіковані спеціалісти 
-  вихователі та вчителі.

Але всім відомо, що перші враження від зовнішнього світу і 
спілкування з ним дитина одержує від батьків. Від того, які будуть ці 
враження і результат спілкування, багато в чому залежатиме майбутня 
діяльність і життя дитини [2, 4].

Сім'я і школа -  це два могутні крила, на яких піднімається і 
рухається інтелектуальний потенціал дитини. Не будь-яка сім'я сприяє 
розвитку дитини, а

та, в якій батьки і старші члени сім'ї високо освічені люди з 
різнобічними науковими і культурними інтересами. Батьки першими 
помічають здібності та захоплення дитини і треба, щоб їхня оцінка цих 
якостей не була завищеною, а була адекватною.

Психолог Л.Буек запропонував ряд порад батькам, які турбуються 
про розумовий розвиток дітей, а саме:

1) забезпечте належний психологічний захист і підтримку дитині;
2) підтримуйте здатність дитини до творчості і проявляйте 

співчуття до ранніх невдач, уникайте негативних оцінок творчих 
здібностей дитини;

3) будьте терпимі до дивакуватих ідей, поважайте 
допитливість, відповідайте на всі запитання дитини;

4) залишайте дитину наодинці і дозволяйте їй, якщо вона бажає, 
самій займатися своїми справами, надлишок "шефства" може 
загальмувати творчість;

5) допомагайте дитині вчитися, стежте за формуванням і 
збереженням її системи цінностей, щоб вона могла поважати себе і свої 
ідеї поряд з ідеями інших та їх носіями;

6) допомагайте дитині задовольняти основні людські потреби;
7) допомагайте дитині долати розчарування й сумніви, 

коли вона залишається одна в процесі незрозумілого для ровесників 
пошуку: нехай вона збереже свій творчий імпульс, знаходячи нагороду
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в собі і менше переживає про своє визнання іншими;
8) поясність, що на багато її запитань не завжди можна 

відповісти однозначно, для цього потрібний час і терпіння, дитина 
повинна вчитися жити в інтелектуальному напруженні;

9) допомагайте дитині цінувати в собі творчу особистість, однак, її 
поведінка не повинна виходити за межі пристойності;

10) допомагайте дитині глибше пізнавати себе, щоб не пропустити 
цікаву ідею, заохочуйте і спонукайте висловлювати ідеї;

11) підтримуйте нові творчі начала дитини, не критикуйте перший 
досвід, адже дитина творить не тільки для себе, а й для тих, кого 
любить;

12) допомагайте дитині стати "розумним авантюристом", який 
покладається в пізнанні на ризик та інтуїцію;

13) обов’язково знайдіть дитині друга (подругу) такого ж віку і 
таких же здібностей, якщо дитина у молодших класах дуже старанно 
захоплюється заняттями і не має друзів, це означає, що вона не 
знайшла собі рівних [3].

Зрозуміло, що така психологічна озброєність батьків безперечно 
допоможе їм правильно будувати стосунки і взаємовідносини з 
обдарованою дитиною.

Але крім психологічного оснащення виховного процесу, потрібні 
ще соціально-педагогічні умови, які мають бути в сім'ї, де є обдарована 
дитина.

До них належить віднести:
1) В сім'ї мас існувати сприятливий науково-пізнавальний фон, 

коли всі члени сім'ї цікавляться наукою, культурою, технікою, 
мистецтвом: живуть науковими думками та ідеями. Прикладами 
можуть бути сім'ї видатних учених: англійського фізика
Дж.Дж.Томсона, датського фізика Н.Бора, французьких фізиків П.Кюрі 
і М.М.Складовської, українського біохіміка П.Д.Палладіна.

Ось що писав син Дж.Дж.Томсона П.Д.Томсон: "Ще коли я був 
дитиною, я наслухався від батька багато чого про науку, фізику, 
техніку. До розмови часто прилучалася мати, хоча в неї було досить 
побутових турбот. Батько щоденно після повернення з Кавендишської 
лабораторії додому ділився з мамою думками про результати 
сьогоденної роботи. Були радості і розчарування, але верх брала віра в 
успіх. Не стати та стезю батька, не захопитися фізикою стало 
неможливим". Справді батько і син Томсони стали лауреатами 
Нобелівської премії. Подібні думки висловлював і син Н.Бора -  О.Бор: 
"Я часто прислухався до розмови батька з невідомими тоді для мене 
людьми (це були В.Гейзенберг, В.Паулі, П.Дірак та інші). Як жваво і 
цікаве вони обговорювали свої проблеми. Я бачив і відчував, ^цо 
батько був ніби порадником в їх дискусіях, після яких він був 
збентежений. Мати завжди" заспокоювала батька, запевняючи, що 
його учні пристрасні люди, які шукають істину в науці. Я з часом
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приєднався до їх дискусій, ставши на позицію батька". Обидва Бори , 
як батько, так і син стали Нобелівськими лауреатами.

Добре, коли діти використовують ім'я батька не для власної 
реклами (гордість, пихатість, зазнайство), а для наслідування їх 
діяльності і поведінки.

2) Батьки повинні постійно цікавитися пізнавальними інтересами 
дитини, радіти, її успіхам, самим брати активну участь у розв’язанні 
тих чи інших пізнавальних складних задач. Не тільки син чи донька 
виконує завдання (розв'язує задачі з математики, фізики, хімії, 
астрономії), але хтось з батьків незалежно від дитини також виконує це 
завдання. При цьому стихійно виникає своєрідний стан “змагання” в 
якості і швидкості виконання. В цьому випадку треба бути достатньо 
делікатним, коли хтось з батьків випередив дитину в "змаганні", щоб 
не зачепити її самолюбство. Батькам треба посилатися на великий 
життєвий досвід або на те, що такі завдання виконував ще в свої 
шкільні роки. При цьому в дитини виникає сильна мотивація до 
пізнання, своєрідне натхнення до навчання. Батьки мають розповідати 
вдома при дитині, які проблеми сьогодні вони розв’язували на роботі 
які при цьому виникли труднощі, які кінцеві результати.

3) В домашніх умовах має бути бібліотека, в якій в наявні різні 
підручники, посібники, словники, енциклопедії, довідники, щоб знайти 
ту чи іншу інформацію не складало додаткових труднощів для дитини. 
Варто виписувати періодику -науково-популярні журнали, 
спеціальні газети ("Ваше здоров'я", "Освіта України", "Літературна 
газета" та ін.). Батьки в присутності дитини чи дітей повинні читати 
науково-популярну, публіцистичну та художню літературу (особливо 
мати) з наступним аналізом і роздумами. Це викликає жадобу дітей 
"пожирав" книги до читання (як колись у дитинстві маленький 
О.Пушкін “пожирав” книги потайки.

4) Залучати дитину до спільного перегляду і прослуховування 
науково-популярних теле- і радіопередач, як-то "Еврика", "В світі 
тварин", "В світі рослин", "АВС", "Старшокласник", "Дорослим про 
дітей" та ін. Діти крім підручників, мимовільно використовують інші 
джерела інформації, як невимушені, спонтанні.

5) Спонукати дитину брати активну участь у позакласній 
діяльності, особливо в роботі предметних гуртків. Для цього 
допомагати підбирати потрібну літературу для підготовки до виступу, 
дати конкретні підходи з того чи іншого, питання. Важливим заходом 
виховання обдарованих дітей у сім'ї є сімейні прогулянки і розваги на 
природі, "своєрідні родинні екскурсії". Батьки мають можливість 
поділитися з дитиною враженнями про красу природи, про рельєф, 
ландшафт, блакитне небо, купчасті хмари, яскраве сонце, птахів, 
звірів, свійських тварин, комах тощо.

6) Допомагати порадами, а іноді і практично, в підготовці до 
турнірів, олімпіад, конкурсів. Підбирати збірники олімпіадних задач,
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конкурсних вправ і задач, методичні посібники.
7) Систематично розповідати про науково-технічні та 

соціально-культурні досягнення людства в цілому і Україні, зокрема, 
новини науки і техніки, про сучасні технології промислового 
виробництва і які, де і ким зроблені ті чи інші відкриття і винаходи. 
Дуже цінними в цьому випадку є, зокрема, такі книги: (двохтомник) 
"100 великих научных открытий” та ”100 великих изобретений", 
авторів К.Д.Саміна, К.В. Рижової.

8) Залучити дітей до техніко-практичної діяльності: 
фотографувати, майструвати, керувати автомобілем, працювати на 
токарному верстаті, навчитися ремонтувати радіо- і телевізійну 
техніку, користуватися комп'ютером (програмувати, друкувати) та 
різними фізичними приладами.

Але нехтувати шкільним вихованням і впливом учителів на 
обдарованих дітей не варто. Якщо в галузі навчання батьки можуть 
замінити школу, вчителя, то у сфері виховання -  ні. Дитина, яка б вона 
не була обдарована від природи, в яких би найкращих матеріальних і 
морально-психологічних умовах не жила, вимагає спілкування з 
ровесниками, обміну думками, судженнями про ті чи інші події і 
факти. Домашнє виховання не може цього забезпечити. Тому принцип 
поєднання школи і сімї у вихованні дитини найдоцільнішим у цьому 
випадку.

Педагоги зустрічалися з окремими випадками, коли батьки 
самостійно забезпечили виховання обдарованої дитини.

У 1991 році одинадцятирічний москвич Савелій Косенко став 
студентом одного з найпрестижніших навчальних закладів -  
Технічного університету (МВТК ім. Баумана). У віці 2-х років Савелій 
читав, в 3 роки вільно оперував 4-ма арифметичними діями. До 5 років 
прочитав усього Жюля Верна, в 7 років складав програми на 
саморобному комп'ютері. В 7 років екстерном здав екзамени за 5 
класів. В 10 років засвоїв всю шкільну програму. Мати Савелія за

спеціальністю математик-програміст, стала єдиною вихователькою 
і не передоручала виховання сина ні дитячому садку, ні школі. Батько 
Савелія викладав фізику в одному з Московських вузів.

Ще в ранньому дитинстві, коли Савелій навчився розмовляти, 
батьки помітили його надзвичайні здібності і потяг до наук, особливо 
математики і фізики.

Савелію пощастило батько і мати -  люди з вищою освітою, 
висококласні спеціалісти в галузі математики і фізики. Крім того, вони 
глибоко володіли психолого-педагогічними знаннями. На їх очах син 
прискорено розвивався інтелектуально, і батьки в резонанс давали йму
"інтелектуальну” їжу.

Вже на першому курсі навчання в Технічному університеті 
Савелій написав серйозну наукову працю з механіки, за яку одержав 
Диплом Першого ступеня з рук Президента РАН Г.І.Марчука.
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Виступаючи з Московському Палаці молоді перед учнями і 
студентами московських шкіл і вузів, Савелій вів себе якось 
незрозуміле для публіки. Майже на всі запитання, які адресувалися 
йому, відповідала його мати. Відповідаючи на запитання одного зі 
студентів, як він ставиться до сучасної поп-музики, Савелій, 
усміхаючись відповів, що його більше цікавить, якими 
диференціальними рівняннями описуються ангармонічні звукові 
коливання цього жанру музики і як вони впливають на коливання в 
клітинах головного мозку. Мати, сяючи від розумових успіхів сина, 
раділа з його переваги над юрбою. Але у Савелія справді є деяка 
відчуженість від людей, колективу, суспільства. Це, можливо, 
результат вузького родинного виховання чудо-дитини. Можливо, з 
роками Савелій здружиться з людьми, навчиться з ними спілкуватися, 
співпрацювати, зрозуміє їх емоційно.

Протилежністю Савелію може бути вінницький вундеркінд Павло 
Пилявський, який у 90-х роках був зарахований без вступних екзаменів 
студентом Массачузетського технологічного інституту (один з 
провідних вузів CLLIA). Кращий юний математик України встановив 
стільки світових рекордів на Міжнародних олімпіадах, скільки до 
нього не вдавалося жодному школяреві планети. Після 8-го класу він 
завоював бронзову медаль в Індії, після 9-го класу удостоївся срібної в 
Аргентині, в 10-му класі,- золотої медалі в Тайвані, в 11-му класу -  
золотої медалі в Румунії.

На вінницького чудо-хлопця звернули увагу вчені усього 
світу, пророкуючи йому блискучу математичну кар'єру. Батьки Павла -  
вчителі, і ще в ранньому дитинстві помітили надзвичайні здібності 
хлопця з математики. Вони всіма засобами сприяли його розвитку, 
залучили до занять у шкільному математичному гуртку, до участі в 
математичних олімпіадах.

У старших класах Павло вчився у ФМГ № 17 м.Вінниці, де 
математику, інформатику і фізику викладали кращі вчителі України -  
Ю.Пасіхов і ВЛсінський. На відміну від Савелія Косенка, Павло не 
уникав, людей, Mi С7

спілкувався з друзями, допомагав їм з математики, фізики, ходив 
на дискотеки, його любили і поважали шкільні товарищі.

Адже відомо, що інтелектуально обдарованим школярам 
притаманні такі психічні якості, які суттєво ускладнюють їхні стосунки 
з товаришами, батьками, вчителями, та власне, з собою. Таким дітям, 
наприклад, ігри, як правило, не подобаються. Так, геніальна жінка- 
математик Софія Василівна Ковалевська (1850 -  1891) в дитинстві не 
гралася ні з ровесниками, ні з ляльками. Зате дуже любила природу. 
Жвавішала і раділа, коли приходила до лісу, де було багато птахів, 
звірят, ягід, грибів і горіхів. Чи не тут почала розвиватися її виняткова 
спостережливість, якою ми і нині захоплюємося у працях знаменитої. 
У 24 роки С.Ковалевські стала професором Стокгольмського
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університету (Швеція). За свідченням її вчителя, видатного німецького 
математика К.Вейєрштрасса, С. Ковалевська була найсильнішою в 
знаннях з математики серед його численних учнів.

Головне, щоб батьки звернули увагу на особливі здібності своїх 
дітей і створили необхідні матеріальні та морально-психологічні 
умови для інтелектуального розвитку, бо виховання обдарованих 
дітей у сім'ї вимагає від батьків високої науково-практичної та 
психолого-педагогічної підготовки, що не «/ завжди у них є. Тому 
варто передати виховання таких дітей педагогам нових типів шкіл, до 
яких в Україні, зокрема, відносяться: Український фізико-
математичний ліцей при Київському національному університеті, 
Науково-природничий ліцей № 45 м.Київа, Фізико-математичний ліцей 
№ 27 м.Харкова, Рішельєвський ліцей при Одеському університеті, 
Фізико-математична гімназія № 17 та Технічний ліцей м.Вінниці, 
Фізико-математичний ліцей № 1 м.Чернівці та ін.
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Оксана Гордійчук 
(Чернівці)

РОЛЬ ПЕРШОВИХОВАТЕЛІВ 
У ДУХОВНО -  МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ДИТИНИ

Колись у давнину, коли важко народжувалась дитина, радили 
відчиняти всі двері, вікна, ворота, а потім, аби дати дитині зміцніти, 
-  все зачиняли боячись протягів [3,15]. До того ж народження 
дитини -  це нб тільки велике і складне діяння. Народження -  це 
щаслива і важка праця, назва якій -  виховання. І як зазначав Іван 
Златоуст: “ Під обов’язком виховати своїх дітей я розумію не тільки 
те, щоб не дати їм померти з голоду, чим люди, здається, й 
обмежують свої обов’язки щодо дітей. Я веду мову про обов'язок 
виховати серця дітей в доброчинності і благочесті -  цей священний 
обов’язок не можна переступити, щоб не стати винним у певного 
роду дітовбивстві”[3,17].

Початковий вік — вирішальний у становленні осооистості. 
Незаперечний той факт, що навіть найдосвідченішии педагог чи 
найдосконаліша школа при всьому бажанні і наполегливій праці 
зустрічаються із труднощами у перевихованні своїх підопічних уже 
хоча б тому, що більшу частину свого часу діти проводять за и
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межами. Перші ж роки життя, що передують вступу до школи, 
малята перебувають саме на очах батьків. Тож перші враження, 
перші слова, перші почуття, перші взірці для наслідування -  із сім’ї, 
з рідної домівки. Ознайомившись із дослідженням П.Лесгафта, 
відомого російського педагога, психолога, лікаря, анатома “Шкільні 
типи (антропологічні етюди)“, простежуємо, яй результати сімейного 
виховання позначаються на духовно-моральному вихованні, на 
долях людей у дитячому, згодом у дорослому віці. Саме під впливом 
різних систем сімейного виховання формуються такі типи 
характерів: лицемірний, честолюбний, добродушний, затурканий, 
затурканий-злостивий, затурканий-м’який, пригнічений, нормальний 
(за П.Лесгафтом) [4,18].

З досвіду роботи з учнями початкових класів у співпраці з їх 
батьками ми дотримувалися налагодження тісних контактів, 
позбувшись застарілої методики батьківських зборів, коли педагог 
розповідає про недоліки, а батьки слухають. Ми намагалися 
триматися з ними на рівних, а в справі виховання -  бути порадником 
і однодумцем. Для цього найчастіше ми організовували 
найрізноманітніші форми роботи з батьками: дискусії, індивідуальні 
консультпункти, семінари-практикуми. Ознайомлення з державними 
документами щодо обов’язків і прав батьків у вихованні дітей , 
анкети, опитувальники, пам’ятки для батьків, рецепти виховання, 
розв’язання конфліктних ситуацій -  все це слугувало елементами 
педагогізації батьківського колективу. Тематику занять-зустрічей ми 
радили з початком навчального року, часто її пропонували самі 
батьки, іноді на вибір теми наштовхували навіть учні. Зокрема, у 
ході проведення формуючого експерименту нами було виявлено, з 
кого діти хочуть “робити” своє життя, тобто кого обрали для себе 
ідеалом. Незаперечно факт, що ідеал, у вихованні повинен бути 
величним. А виховувати на ідеалах означає здійснювати духовне 
щеплення від таких хвороб, як зухвалість, черствість, лицемірство і 
т.д. Отже, працюючи за методикою роботи по здійсненню духовно- 
морального виховання школярів, нами було проведено вправу-гру 
для прагнення до ідеалу. Ось результати такої вправи. Ідеалом для 
себе визнали: дідуся - 3,5%, бабусю -  7%, маму -  32%, брата -  7%, 
вчительку -  21%, однокласника (вказали конкретно) -  18%, друга -  
3,5%, не змогли відповісти -  7%. Як не прикре констатувати, але в 
даному експериментальному класі навчається переважна кількість 
хлопчиків, які жодного голосу не віддали батькові, як своєму ідеалу. 
Саме такий факт наштовхнув нас на проведення чергового семінару- 
практикуму на тему: “Виховний потенціал сім’ї“, де ми
запропонували батькам поговорити не стільки про дітей, скільки про 
них самих, дорослих, тобто як сім’я впливає на формування 
духовного світу дитини та на його моральне вдосконалення. Вкінці 
зустрічі, як підсумок, запропонували 10 порад для батьків у
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здійсненні духовно-морального виховання та формування 
позитивного типу характеру дитини. Ось ці поради.

Шановні батьки!
Заплющіть очі і згадайте, що ви теж колись були дітьми, ваші 

діти -  це колишні ви. І нічого дзеркало звинувачувати, коли сам 
поганий.

Одного разу вчителька запитала першокласницю, тиху, 
задуману дівчинку:

- Чого тобі найбільше хочеться?
-Я  хочу захворіти.
-Чому? -  здивувалася вчителька.
-Коли я хворіла, мама сиділа біля мене, розмовляла, розказувала 

казки, читала книжки. Мені було так добре!
Порада 1
Батьки! Не забувайте приділяти увагу повсякденному

спілкуванню з дитиною. І тоді колись почуєте: ’’Дякую тобі, мамо, за 
твою науку. Колисала ти мене, колиши й онуку” [2, 567].

Порада 2
Намагайтесь говорити спокійно і доброзичливо. Не зловживайте 

словами:
“повинен“, “треба”. Не забувайте казати дітям “дякую”, “вибач”. 

Бо як зазначено у Пластовому часописі “Цвіт України”, “Якщо 
дитина зростає у докорах, вона починає жити з почуттям провини ”.

Порада З
Будьте в міру вимогливими:
•виправляйте;
•реагуйте на недоліки;
• “ хваліть за мінімум -  карайте за максимум.
Примітка: але інколи вмійте і “не побачити”.
Порада 4
Сімейні обіди за одним столом -  один із елементів належної 

культури поведінки, але не ті, в яких переважають уїдливі насмішки 
такого роду:

-Прибери лікті зі столу!
-Підніми голову, вона в тебе не глиняна!
-Не плямкай!
-Я к ти їси, дивитись гидко!
- А хто за тебе “ дякую” скаже!
Як говорив стародавній мислитель Сенека, “Нелегко привести 

до добра повчанням, а легко прикладом“[5, 340].
То ж будьмо прикладом своїм дітям у всьому. Бо ’’блаженні ті 

батьки, чиє доброчесне життя є прикладом доброзичливості для 
дітей, зразком виправлення і правилом благих дій ’[6,63].

Порада 5
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Дуже важливою умовою у вихованні є дотримання 
одностайності у вимогах до дітей, а саме: у заохоченні і покаранні. І 
досить-таки слушно наводить приклад народна мудрість:

•Коли батько каже “ так а мати -  “ сяк росте дитина як 
будяк.

•Біда тому дворові, де курка кричить, а півень мовчить 
[2, 145,340].

Порада б
Піклуйтесь про щасливу долю свого дитяти.
І відразу в кожного на думці придбати і передати у спадок 

солідне майно. “Та якщо вони не вміють благочестиво поводитися, -- 
вчить Святий Отець Іван Златоуст, -  воно недовго протримається у 
них, вони його розтринькають, воно загине разом з його 
господарями” [4,19].

Знайте, батьки, найкращий спадок для дітей не золото та маєтки, 
а гарне виховання і навчання. Вашій увазі давня притча, в якій 
закладена саме ця ідея.

“Якщо ти даєш своєму синові одну рибину, то він буде ситий 
один день, якщо даси дві -  то два дні, три рибини -  три дні... Але 
коли ти навчиш його ловити рибу, працювати, то він буде ситий 
протягом усього свого життя. Отже, -  продовжує Святий Отець, -  
учіть дітей бути благочестивими володарями своїх пристрастей, 
багатими в добродіяннях і не очікуйте від Бога ніякої милості, якщо 
не виконаєте свого обов’язку“ [7,65]. А слова К.Д. Ушинського 
тільки підтвердять цю думку, що коли бажаєш вихованцеві щастя, 
треба виховувати його не для щастя, а для праці життя.

Порада 7
Матері, привчайте своїх доньок до охайності, чистоти і краси 

зовнішньої. Знайте, що в народі доньок порівнюють з їхніми мамами 
за приказкою: “Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина” 
[2,370].

Порада 8
Обов’язок батька -  мужність виховати в сина, бо вона є 

головним показником зрілості юнака.
У своєму “Повчанні...” Володимир Мономах, описуючи власні 

пригоди, мав на меті продемонструвати молоді, що тільки 
постійними тренуваннями можна розвинути такі вольові якості, як 
наполегливість, терпеливість, відвагу, рішучість і сміливість. Тому 
далі він заповідав: “ Не боячись ні (на) раті, ні од звіра, діло мужське 
робіте.. .”[8,210].

Порада 9
А ще запам’ятайте таку істину: “будь-якої ситуації є вихід”. 

Навіть, якщо ви сп’яну образили свою дитину, вранці отямтесь, і 
подумайте, як залишитись батьком у очах сина чи дочки.

•Якщо дитина живе в безпеці, вона вчиться вірити людям.
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•Якщо дитина живе у ворожнечі, вона вчиться агресивності 
Пам’ятайте, що діти переживають ваше падіння як своє особисте 

горе, вашу радість -  як свою.
Порада 10
Тоді “звідки діти чесних батьків одержують непутящі звичаї? 

Розповім вам істину ради виправлення: від материнських пестощів, 
від батькового непокарання , від спільного ж вільного виховання. 
Потурає мати маленькому злу в маленькому синові, а зло в серці 
його, як терня, коріння зміцнює, і у виростаючому синові виросте 
ще більше зло...

Як ефіоп не може змінити свою шкіру, або рись -  строкатість 
свою, ...подібно до цього важко дітям злих батьків змінити злий 
норов і виголошувати добро, бо з пелюшок батьками навчаються 
злого норову і лихослів’я...”[6,64].

Знайте, усе, що народжується із чистих помислів, добра і 
злагоди, живе, розквітає на землі тільки добром і правдою.

Безперечно, головною метою для нас, за словами А.Онанко, є те, 
щоб “поради не залишилися лише порадами, щоб батьки навчилися 
втілювати їх у життя”[ 1,14].
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Ольга Гудима 

(Чернівці)

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ 
ДО МОДУЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Серед комплексних інноваційних підходів до організації 
життєдіяльності сучасної середньої та вищої школи, що за останні 
кілька років оформилась як реальна альтернатива класно-урочній 
системі, найоригінальнішими і найзмістовнішими, на наш погляд, є 
науково-експериментальні проекти щодо реалізації принципу 
модульності у навчально-виховному процесі. Втілення цих проектів 
передбачає поетапне забезпечення якісно вищих характеристик - 
параметрів функціонування і розвитку основних компонентів сучасної
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шкільної освіти -  її змісту і форм, педагогічних технологій і систем 
оцінювання, моделей управління закладом і, зокрема, навчально- 
виховним процесом.

Педагогічній громадськості України відома модульно-розвивальна 
система навчання, що обґрунтована як психолого-дидактична 
цілісність. За допомогою чітко визначеної сукупності педагогічних 
інновацій вона оптимізує психосоціальний розвиток учня і вчителя у 
процесі вмотивованого і високоактивного оволодіння ними
найважливішими знаннями, нормами, цінностями. Створення цієї 
системи має за мету здолати експериментальну обмеженість сучасної 
педагогічної науки, що полягає в локально-декларативній видозміні 
класно-урочної системи.

У пошуках способів реалізації принципу модульності навчально- 
виховні заклади Донецька були одними з перших. З часом вирізнилися 
два інноваційні підходи - організаційно-управлінський і соціально- 
психологічний, що має системно-освітню спрямованість.

У науковому плані соціально-психологічна концепція модульно- 
розвивального навчання має чотири взаємозалежні складники:

1) основи міжнаукової теорії, вивчення яких дає змогу 
педагогові відповісти на запитання: "Що це за освітня система і чим 
вона відрізняється від інших моделей освіти?";

2) контури поліфундаменталістської або багатовимірної
методології нової національної школи, що визначає шляхи наукового 
пізнання системи освіти і логіку створення теорії модульно- 
розвивального навчання, відповідаючи на запитання: "Якими
науковими способами (методами) і чому спроектована саме така, 
освітня система?";

3) технологію соціально-психологічного експериментування
для реалізації фундаментальних досліджень інноваційних систем 
освіти з послідовною відповіддю на питання: "Які етапи
експериментування треба пройти педагогічному колективу, щоб 
одержати модульно-розвивальну систему навчання?";

4) практику дослідно-експериментальної роботи базових шкіл 
ДАККО, яка дає змогу визначити достовірність пропонованих 
теоретичних моделей, методологічних схем: і технологічних процедур, 
аби, зрештою, відповісти на запитання: "За яких культурних, 
дидактичних і психологічних умов можливе модульно-розвивальне 
навчання?".

Предметом фундаментального експерименту є наукова розробка та 
експериментальне впровадження модульно-розвивальної системи 
освіти, яка не лише не заперечує традиційної, класио-урочної системи, 
а надбудовується над нею як послідовність складніших і 
продуктивніших психодидактичних ідей і технологій. За рівнем 
постановки наукової проблематики, змістом та обсягом дослідно- 
експериментальної роботи його не можна, звести до відомих
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експериментів методичного, педагогічного чи психологічного рівня. 
Він системно вдосконалює соціально-культурний простір діяльності 
середньої школи.

Пропонований експеримент вимагає виконання підготовчої роботи 
протягом одного-двох років, пов'язаної з формуванням педагога як 
психолога-дослідника, створенням авторських програм дослідно- 
експериментальної роботи, проведенням комплексних 
психодіагностичних обстежень, запровадженням нової структурно- 
управлінської моделі експериментального навчально-виховного 
закладу та інноваційного програмно-методичного забезпечення.

У м.Полтаві учитель-методист В.Д.Герасименко застосувала 
методи модульного навчання, що сприяло добросовісному ставленню 
до виконання домашніх завдань, збільшенню повних і правильних 
відповідей на 46%.

У м.Кременчуці даними методами модульно-розвивального 
навчання користується учитель В.І.Надьон. Він відзначає, що 
працюючи .за рейтинговою системою оцінювання всі учні одержують 
відповідні оцінки і зацікавлені в їхньому підвищенні за рахунок 
покращення знань.

Крафт Т. у статті "Технологія створення сценарію навчального 
модуля" розповідає: вчитель у системі модульно-розвивального 
навчання має враховувати взаємозалежність психолого-педагогічного 
змісту з навчально-предметним та з методично-засобовим. 
Дослідницька творча діяльність складається з таких етапів: вивчення 
інтелектуального потенціалу учнів, їх емоційних та вольових 
можливостей; визначення обсягу науково-предметного змісту, що 
підлягає засвоєнню; створення сценарію. В такій системі роботи 
виконання завдань носить пошуково-інформативний характер, учні 
орієнтуються на кінцевий результат. М.В.Гриньова стверджує, що 
розвивається і удосконалюється урок шляхом застосування принципів 
модульного навчання: гнучкості, динамічності та дієвості знань, 
усвідомлення перспективи, різнобічності методичного консультування. 
При використанні такого методу навчання учні стають самостійними, у 
них з'являються внутрішні спонукання до навчання. У м.Полтаві 
вчитель школи-гімназії № 9 О.О.Юрченко пропонує учням завдання 
різних рівнів, чим досяг активізації учнів, спонукав до активної 
мислительної праці, рефлексивного тренінгу, розвитку самооцінки і 
саморегуляції, розширення свободи діяльності учня.

В.М.Димнич у своїх працях показує, що модульно-розвивальна 
система навчання дозволяє вчителю цілеспрямовано формувати 
внутрішню мотивацію змістовно спроектованої навчально-розвиваючої 
діяльності учня, позитивну установку на діяльність, відчуття власної 
компетентності, створюється сприятливий психологічний клімат 
довіри між учнем і вчителем, вчитель може формувати здатність до 
саморегуляції власної діяльності, її самооцінювання.
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А.В.Фурман на сторінках газет і журналів висвітлює переваги 
модульної системи навчання так: при модульній організації
навчального процесу дитина розвивається всебічно, вона зацікавлена в 
навчанні, завдяки невеликій кількості предметів на один день дитина 
не перевантажується, враховуються індивідуальні особливості дітей, 
учні мають можливість глибоко осмислити навчальний матеріал, тут 
оптимізовано індивідуальний пізнавальний процес, істотно 
скорочується відмінність в інтелектуальних можливостях учнів, 
розвивається особистість учня завдяки його пошуково-пізнавальній 
активності, навчальний матеріал пов'язується із загальнолюдськими 
цінностями і зразками високогуманних вчинків, діти вчаться зважено 
діяти в складних ситуаціях і розвивати власні творчі здібності, 
модульно-розвивальна система здійснює індивідуальний культурно- 
освітній розвиток особи, створює громадянина з високим ідейним, 
розумовим і духовним потенціалом.

Учителі Н.М.Прилуцька, В.А.Скляр, В.М.Бєлих виділяють такі 
переваги модульного навчання: в учнів створюється внутрішня 
мотивація, потреба в знаннях, усвідомлення бази знань, розвивається 
самостійність та дослідницька діяльність учнів, розширюється 
проблемно- діалогічне поле свідомості учнів, учні оцінюють і 
самооцінюють рівень знань, вдосконалюються вміння та навички, учні 
коментовано пояснюють зроблену роботу, робота і мислення дітей 
відзначаються творчістю.

Н.І.Орловська -  вчитель географії підтверджує ефективність 
модульного навчання досягнутими результатами: в учнів
формуються цілісні образи географічних об'єктів і явищ, 
з'являється розуміння проблем, сучасного суспільства та їх 
причинного характеру, осмислення матеріалу, творча співпраця, 
кожна дитина має змогу розкритися, продемонструвати свої знання, 
позбутися під час відповіді психологічної напруженості.

Вчителі Т.Семенюк і О.Гуменюк запевняють, що модульно-
розвивальне навчання забезпечує повноцінний відкритий
розвиток кожного учня, розвиток міжіндивідуальних взаємин, 
творчих здібностей учнів, тут учні з низькими розумовими 
здібностями не обділені увагою, діти набувають навичок 
самоконтролю, у них з'являється внутрішня мотивація до
саморозвитку, самонавчання.

У м.Дніпропетровську СШ №80 було проведено фундаментальний 
експеримент введення модульної системи навчання. Для чого 
перепідготовували вчителів, завдяки чому істотно зросла їхня 
психологічна і дослідницька грамотність, здійснили психо- 
діагностичне вивчення інтелектуального й особистісного 
розвитку учнів; впровадили систему диференціювання; створили 
програми, граф-схеми, міні-підручники. Його результати:
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розвивальна система готує молоде покоління до життя, вчить 
гуманності, вчить творчості, самоконтролю, самонавчання.

Вчителі мови та літератури Н.М .Кришталь, В.І.Сарана,
Н.Н. Прилуцька, В.В.Стадниченко, О.О.Алтухова вбачають у 
модульному навчанні такі позитивні якості та результати: вчитель і 
учень мають змогу спільно творити, розвивати творчу рефлексію 
учнів, у такій системі навчання вчитель виявляє результати роботи 
кожного окремого учня, а не колективу, відбувається злиття зусиль 
учителя й учня для досягнення спільної мети, діти вчаться: самостійно 
здобувати знання, удосконалюються вміння і навички фіксації знань, 
відбувається різнобічний розвиток особистості, активізується творча 
діяльність учнів, ініціатива допомагає розкрити індивідуальність 
конкретної дитини. В учнів виховується серйозне ставлення до набуття 
знань, учні коректують свої знання, під керівництвом вчителя 
займаються дослідницькою роботою, активізується самостійна робота 
учнів, учні стають дослідниками власного “я” учні зацікавлені, всі діти 
задоволені своєю роботою, бо отримали посильне завдання і виконали 
його, діти не перевантажуються.

Під керівництвом А.В.Фурмана в СШ № 10 м.Бердичева та СШ 
№15 м.Біла Церква запроваджено модульну систему навчання. Тут 
відбулась серйозна та тривала перепідготовка вчителів, складено 
багато інваріативних навчальних програм. У цих школах відкрито 
класи прогімназійного профільованого навчання. Виділимо кілька 
позитивних результатів у системі роботи цих шкіл: навчання полегшує 
раціональний розподіл годин, ці школи справді готують ментально- 
активного, розумове здібного, духовно розвинутого громадянина 
України.

Вчитель фізичного виховання Н.О.Міркіна ділиться результатами 
роботи за модульною системою навчання: збільшується час на 
формування умінь і навичок, більше часу можна приділити 
індивідуальній роботі, виховується у дітей звичка систематично 
займатись фізичними вправами.

Модульно-розвивальна система сягнула наукового і дослідного 
розвитку, в процесі якого теорія випробовується новими формами і 
моделями інноваційної освітньої діяльності. Педагогічні колективи 
шкіл уже сьогодні мають змогу на рівні передового освітнього досвіду 
втілювати окремі організаційні та методичні нововведення цієї 
системи. Про її доцільність свідчать переваги та результати роботи 
перераховані вище.

Вихідною умовою впровадження модульно-розвивальної системи 
в освіті є наявність професійного психолога, а в ситуації 
фундаментального експерименту - кваліфікованого дослідника. 
Водночас педагогічні колективи шкіл уже сьогодні мають змогу на 
рівні передового освітнього досвіду втілювати окремі організаційні і 
методичні нововведення цієї системи. Елементи модульного навчання
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ввели в систему С РО Є Ї роботи вчителі Чернівецької області^ Кінер Т.М., 
Архіпова Н.О., Косован О.С., Андрійчук О.О., Шершун С.Й.

Теоретичний аналіз літератури і передового педагогічного досвіду 
показами, а наші дослідження підтвердили, що ефективне формування 
пізнавальної самостійності учнів 5-6 класів при вивченні математики 
можливе при модульній організації навчального процесу. Розроблені 
на цій основі модульні технології вивчення математики і поставлений 
педагогічний експеримент підтвердили і дали такі результати.

1. В експериментальних класах спрямованість особистості учнів 
на самостійну пізнавальну діяльність відносно контрольних зросла 
більше, ніж у 2 рази; спрямованість на розв’язання математичних задач 
зросла в 1,6 раза й оцінюється нами як вища.

2. Спрямованість пізнавальної самостійності учнів 
експериментальних класів відносно контрольних зросла майже в 1,5 
раза і розглядається нами як "продуктивно-пошукова самостійність", 
як у контрольних класах вона залишилась на рівні "репродуктивному".

3. Рівень спрямованості. пізнавальної самостійності в 
експериментальних, класах зріс в 1,3 раза і розглядається: нами як 
"пошуковий", у контрольних класах він залишився "репродуктивним".

4. Суттєво, з 49% до 73% підвищилася стійкість спрямованості 
пізнавальної самостійності на продуктивних рівнях. У контрольних 
класах вона досягає 53%. Це значить, що на 73% знань, які 
проводились в експериментальних класах, формувалась продуктивна 
пізнавальна самостійність. В експериментальних класах таких занять 
було на 20% менше.

5. Підвищились показники допоміжних критеріїв, які 
характеризують результати навчання учнів експериментальних класів. 
Особливої уваги заслуговує зростання показників індексу 
індивідуальної ефективності.

Основною умовою ефективного формування продуктивної 
пізнавальної самостійності є модульна технологія, навчання, яка б 
забезпечила реалізацію таких умов:

1. Чітку орієнтацію навчального процесу на самостійну 
пізнавальну діяльність і активне включення учнів й різні види 
самостійних робіт, які формують творчу самостійність.

2. Розробку і реалізацію різнорівневих навчальних задач і 
завдань, які дозволяють включати учнів у продуктивну пізнавальну 
самостійну діяльність.

3. Розробку і реалізацію системи різнорівневого рейтингового 
контролю якості знань і сформованості пізнавальної самостійності, яка 
дозволяє суттєво активізувати пізнавальну діяльність і вивести 
навчальний процес на пошуково-творчі рівні.

4. Реалізувати методику вимірювання досягнень і успішності 
учнів в навчальному процесі, яка забезпечує, опираючись на єдність
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процесів оволодіння знаннями й формування якостей особистості 
оцінювання сформованості пізнавальної самостійності.

5. Створення ситуації успіху у навчанні, розробку і реалізацію 
системи стимулів, які формують в учнів стійкі мотиви і потреби до 
пізнавальної ініціативи, самостійності і творчості.

6. Підготовку вчителів, які беруть участь в експерименті до 
роботи з формування в учнів продуктивної самостійності в умовах 
модульного навчання.

Наукова обґрунтованість розробленої експериментальної 
методики, система критеріїв та їх різносторонність забезпечують 
об’єктивність дослідження.

Про конкретність і переконливість одержаних статистичних даних 
свідчить загальна кількість учасників експерименту - 441 особа. Це 
дозволяє стверджувати, що помилка методу

1 S  = -7=1=. 100 = 4,8
S  =  —  . 100; V441

Отже, наше дослідження конкретне і з імовірністю 95,2% ми 
можемо дати такі рекомендації.
1.У молодших класах основної школи, дотримуючись обґрунтованих у 

дослідженні умов, можна розробляти і втілювати в навчальний 
процес модульну технологію вивчення математики.

2. Як додаток до модульної технології створити банки різнорівневих 
задач і завдань, які стимулюють активне включення учнів у 
самостійну пізнавальну діяльність.

3. Самостійну пізнавальну діяльність учнів основної школи розглядати 
як один із основних особливих видів навчальної діяльності. 
Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем формування 
пізнавальної самостійності учнів основної школи в умовах 
модульного навчання.

Розглянута нами модульна технологія навчання в своїй основі 
ґрунтується на принципах як розвиваючого, так і класичного 
модульного навчання і має формуючий напрямок. Вона в процесі 
розвитку особистості школяра, спрямована на формування у нього 
певних самостійних інтелектуальних умінь і навичок.
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(Чернівці)

РОЗВИВАЛЬНО-ВИХОВИИЙ АСПЕКТ ІНТЕГРОВАНОГО 
УРОКУ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Забезпечення загального розвитку дитини -  одне основних завдань, 
поставлених перед початковою школою Державною національною 
програмою ’’Освіта" (Україна XXI столітгя), Законом України "Про 
освіту". Розв'язання його потребує нових теоретичних підходів як до 
визначення змісту (програмового забезпечення навчального процесу), 
так і до розробки нових технологій навчання.

Загальними теоретичними засадами визначення нового змісту 
шкільної освіти є широке застосування нових інформаційних 
технологій; гуманізація, диференціація, інтеграція. Зосереджуємо 
увагу на одному з важливих напрямків оновлення сучасної шкільної 
освіти -  інтеграції.

Інтеграція в системі шкільної освіти розглядається нами як умова 
підвищення розвитку творчих здібностей учнів, оптимізації процесу 
засвоєння знань, удосконалення всього навчально-виховного процесу. 
Ідея інтеграції, її освоєння, як показує практика та пошуки вчених 
вітчизняної й зарубіжної науки, створює можливість формувати в учнів 
якісно нові знання, що характеризуються вищим рівнем осмислення, 
динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх дієвості 
й системності. Інтегрування -  якісно відмінний спосіб структурування, 
презентації та засвоєння програмового змісту, що уможливлює 
системний виклад знань у нових органічних взаємозв'язках і має 
значний вплив на розвиток особистості молодшого школяра.

Особливо актуальні спроби інтегрування різнопредметних знань у 
початковій ланці освіти, оскільки для молодших школярів властиве 
цілісне сприйняття об'єктів навколишнього світу без усвідомлення їх 
істотних ознак. Дана проблема і є об’єктом нашого дослідження.

Проблема взаємозв'язків між предметами, які вивчаються у 
школі, завжди привертала до себе велику увагу вчених, педагогів- 
практиків шкіл. Така увага пояснюється загальним взаємозв'язком 
явищ об'єктивного світу, особливо між природою і працею.

У навчанні молодших школярів більшу цінність мають ті 
предметні зв'язки, які дозволяють успішно формувати навчальну 
діяльність, оскільки в даному віці вона є провідною.

Інтеграція сприяє розвиткові мотиваційної сфери, формуванню 
навчально-пізнавальних мотивів в отриманні позитивного результату, 
упорядкуванню діяльності і тим підвищує інтерес до навчання [6].

В останні роки існує тенденція пов'язувати навчання з життям. 
Ще К.Д.Ушинський стверджував: "Зміст для задач потрібно брати, 
наскільки можливо, із світу, який оточує дітей: нехай вони
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вимірюють весь свій клас, усі лави, двері і вікна: нехай 
перераховують сторінки усіх своїх книг і зошитів; нехай порах\ю. 
скільки їм років, порахують тижні, дні і години до свят і т.п." [2, 165].

Математика як навчальний предмет своїм змістом служить 
розкриттю зазначених завдань. У процесі вивчення математики 
відбувається інтелектуальне зростання школяра, яке виявляється у 
розвитку й збагаченні різних сторін його мислення, мови, умінь 
навчально-пізнавальної діяльності. Молодші школярі оволодівають 
великою кількістю понять міжпредметного характеру, зокрема: 
множини, числа, слова тощо. Тому підвищення науково-теоретичного 
рівня початкового навчання прямо залежить від здійснення інтеграції 
у навчальному процесі.

У статті "Зв'язок навчання з життям у викладанні математики"
А.Д.Семитин, ґрунтуючись на досвіді роботи шкіл, висуває 
найбільш загальні принципи здійснення зв'язку математики з 
життям. Він стверджує, що учитель математик І, повинен розкривати 
своєрідність відображення математикою законів реального світу, 
розвивати в учнів уміння занурювати життєву задачу в 
математичну форму, прививати учням графічні, обчислювальні та 
інші навички необхідні у виробництві, проводити систематичну 
роботу по наближенню шкільних методів розв'язування задач до 
методів, які застосовують у виробництві.

Так, існує думка, що задачі на уроках математики виконуються в 
основному для набуття навичок у застосуванні виучуваного 
матеріалу. Однак розв'язання задач, зокрема побудованих на 
місцевому краєзнавчому матеріалі, сприяє втіленню виховуючого 
принципу навчання: залученню дітей до інтересів, якими й живе 
оточуюче їх доросле населення і вся країна; захопленню їх трудовим 
інтузіазмом, баченню відображення близького їм життя. Процес 
розв’язання таких задач набуває життєвого значення. Ще яскравіше 
практичний зміст проявляється у тих задачах, які вчитель складає 
разом з дітьми, вибираючи для них сюжети, близькі учням [2, 165].

Підвищення наукового рівня викладання, а значить, і знань, яких 
набувають учні в умовам інтеграції, досягається такими засобами:

- розкриттям взаємозв’язку і взаємозумовленості явищ, що 
вивчаються на уроках з інших предметів;

- узгодженістю в інтерпретації понять, законів і теорій, у їх 
розкритті на різних етапах навчання при вивченні різних предметів;

- виключенням дублювання у викладанні одних і тих же питань 
на уроках з різних предметів;

- широким використанням знань, умінь і навичок, яких 
набувають учні на уроках з одного предмета, в процесі набуття 
знань, умінь і навичок на уроках з інших предметів;

- систематизацією і узагальненням знань, яких набувають при 
вивченні різноманітних навчальних дисциплін;
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- застосуванням загальних підходів до формування в учнів
знань, умінь і навичок.

У центрі навчання, що ґрунтується на інтеграції, знаходяться 
методичні прийоми, які організовують міжпредметну пошукову 
пізнавальну діяльність.

Це проблемні питанбняч і завдання:
- які витікають зі змісту зв'язуваних предметів і об'єднані

загальною ідеєю;
- які зв'язуються єдиною навчальною проблемою, розвитком 

світоглядних понять;
- націлені на розв’язання спільної для декількох предметів 

навчальної проблеми.
Методичні прийоми, які організовують відтворення знань з інших
предметів і сприяють вирішенню проблем інтеграції за 

формою, поділяються на: словесні, наочні, практичні.
Словесні -  нагадування, запитання, які збуджують до 

залучення і відбору раніше відомих знань з інших курсів, 
викладання учителя, спеціально підготовлені виступи учнів тощо.

Наочні -  використання наочних посібників, прикладів із 
суміжних курсів, творча демонстрація дослідів, які раніше 
спостерігались на уроках іншого предмета.

Практичні -  перенесення методів і способів навчальної роботи з 
інших предметів, комплексні практичні завдання.

Забезпечують успіх пізнавальної діяльності і допоміжні прийоми, 
які спрямовані на обробку способів міжпредметного перенесення 
знань і умінь, на розвиток логічних операцій (порівняння, 
абстрагування, узагальнення й ін.) та прийоми індивідуального 
підходу до учнів на основі їх інтересів до різних навчальних 
предметів: самостійні, класні, домашні роботи, спеціальні завдання 
окремим учням чи групам з урахуванням їх успіхів у галузях 
суміжних курсів.

Широкі можливості для здійснення інтеграції відкриваються на 
факультативах і в позакласній роботі (комплексні узагальнюючі 
семінари, конференції, екскурсії, тематичні вечори, КВК тощо), де 
відбувається вихід за межі програми і залучаються до роботи учні 
різних класів.

Проте основною формою організації навчального процесу є урок, 
як така організація навчальної роботи, коли постійна група учнів 
під керівництвом учителя вивчає математику протягом точно 
встановленого часу за певним розкладом у повній відповідності з 
навчальною програмою. Інтегрований урок має свої особливості. 
Зокрема, він повинен мати не лише фрагмент певного етапу, в якому 
розв'язується пізнавальна задача, що вимагає знань з інших 
предметів, а й цілісно відображати ці зв'язки на кожному 
структурному етапі при реалізації поставленої мети. Інтегрований
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уроку повинен мати чітко сформульовану навчально-пізнавальну 
задачу, єдину провідну ідею. На такому уроці повинні 
забезпечуватися: висока активність учнів; інтерес їх до використання 
знань з інших предметів; застосування методичних шляхів активізації 
мислительної діяльності учнів: повторююча бесіда, проблемні
ситуації, передчасне домашнє завдання, поєднання індивідуальних 
та групових форм, позакласна і позашкільна робота, яка узагальнює 
знання.

На інтегрованому уроці узагальнюються знання учнів практичне 
застосування, полегшує осмислення й закріплення раніше вивченого 
та нового матеріалу. Інтеграція допомагає позбутись трафаретності 
уроків, підвищує гнучкість його структури. Насиченість 
інтегрованого уроку міжпредметними зв'язками може бути різною: 
від фрагмента до цілком інтегрованого уроку, як правило, 
узагальнюючого характеру, з певною методикою побудови. 
Міжпредметні зв'язки на інтегрованих уроках урізноманітнюють 
наочність: використання підручників і наочних посібників,
прикладів із суміжних курсів, відтворення раніше побаченого на 
уроках тих чи інших дисциплін [3, 20].

Про зв'язки математики з іншими предметами зазначається у 
пояснювальній записці до програми, а саме: "У ході навчання 
математики використовую ться міжпредметні зв язки, зокрема з 
предметами: образотворче мистецтво, трудове навчання,
ознайомлення з навколишнім світом тощо. Цілеспря моване 
здійснення міжпредметних зв'язків сприяє підвищенню навчальних 
виховних і розвивальних функцій кожного з шкільних предметів" 
[4, 272].

Учений Тадіян С.В., аналізуючи проблему взаємозв'язків, у 
своїй роботі розподілив зміст навчального матеріалу на ланки і склав 
сітьовий графік зв'язків, який береться за основу міжпредметної та 
внутріпредметної інтеграції [7].

Математика: вивчення геометричного матеріалу; вивчення
лічильного матеріалу; вимірювання; розв'язування задач.

Природознавство: вивчення текстового матеріалу; вивчення 
натуральних природних об'єктів і їх моделей; навчально- 
дослідницька робота; природоохоронна робота.

Трудове навчання: вивчення різних матеріалів; виготовлення 
виробів, конструювання; сільськогосподарська праця; знайомство з 
професіями.

Позакласні заняття.
Вирішальну роль у засвоєнні учнями математики часто 

відіграє і звукова сторона мови класовода. Іншими словами, якщо 
б усе те, що говорить учитель на уроці, ми записали на аркуші 
паперу і запропонували його учням для читанню то ефективність 
записаних слів була б незрівнянно нижча, ніж вимовлених
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учителем. Чинні підручники та програми початкового курсу 
націлені на уроках математики розвивати логічне мислення і 
математичне мовлення. Чимало засобів та прийомів описується і в 
методичній літературі. Так, значно впливає на розвиток 
математичного мовлення учнів вивчення нумерації чисел: у мову 
школярів вводиться ціла низка математичних термінів. Корисні для 
розвитку мовлення і мислення різноманітні математичні диктанти. 
Наприклад:

1.3а день з погано закритого крана витікає 14 л води. У школі 
25 кранів. Скільки води може витекти з цих кранів?

2.Ліс росте довго. Посаджені сьогодні дерева стануть великими 
тоді, коли підростуть онуки тих, хто їх саджав. Зрізати дерева можна 
через 85-95 р. У яких роках це буде?

Народознавство я: навчальний предмет дає знання про культуру 
та побут народів світу, їх схожість і відмінність, багатство і 
непересічність господарсько-культурної спадщини українського 
народу, народні традиції, допомагає оволодіти навичками 
господарської діяльності, жанрами художньої творчості. Цей 
предмет має велике виховне значення, він формує етнічну 
самосвідомість, кращі риси національного характеру.

На перший погляд здається, що народознавство можна 
поєднувати з читанням, природознавством, образотворчим 
мистецтвом. А от що спільного у них з математикою?

Практика показує, що саме великий ігровий матеріал дає дитячий 
фольклор. Ігри, вірші, казки, забавлянки роблять урок цікавим, дають 
змогу реалізовувати у позакласній роботі міжпредметні зв'язки. 
Велике значення для реалізації виховної функції уроку і розвитку 
інтересу до предмета мають казки. Казки і через задачі продовжують 
виховувати. Цю роботу необхідно починати вже з першого класу. 
Краще використовувати казки із циклічними ситуаціями, це такі, як 
“Пан Коцький", "Звірі в ямі", "Коза-дереза", "Ріпка" тощо. Так 
ефективним засобом підготовки учнів до сприйняття нового 
матеріалу під час вивчення теми "Нумерація в межах 10" (1 клас) є 
побудова асоціативного куща. Дія активізації пізнавальної 
діяльності, розкриваючи тему "Число і цифра 7", учитель будує 
бесіду на основі набутого досвіду. В ході бесіди учні пригадують, що 
зустрічалися зі словом "сім" у казці "Вовк і семеро козенят"; 
"Білосніжка і семеро гномів"; у визначенні кількості (сім) кольорів 
веселки; у музиці -  сім нот: до, ре, мі, фа, соль, ля, сі; у слові 
'сім'я"; у прислів'ях: "семеро одного не чекають," "сім разів відміряй — 
один раз відріж; у крилатих висловах: "на сьомому небі від щастя", 
'сім мішків гречаної вовни", "очікуваного сім років ждуть", "сім чудес 
світу та ін. Для того, щоб діти звикали до схематичної побудови 
асоціативного куща, вчитель використовує відповідна унаочнення у 
формі куща. Отже, на дошці перед очима дітей виникає (за їхніми
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відповідями) цікавий "кущ”, на "гілках” якого знаходяться відомі 
ілюстрації (веселка, сім нот, малюнки казок тощо). Далі за допомогою 
ілюстрації до казки "Вовк і семеро козенят" розглядається 
утворення числа 7. Для визначення складу числа знову 
використовується асоціативний кущ.

Не менш корисне і використання загадок-жартів, головоломок, 
ігор. У дидактичних іграх, які вчитель організовує на уроках’ 
позакласних заняттях, діти поступово мимовільно запам'ятовують 
таблиці додавання і віднімання, множення га ділення, 
поглиблюють свої математичні знання.

Такий підхід має на меті інформаційне емоційне збагачення 
сприймання, мислення і почуттів учи в через використання цікавого 
матеріалу.

Вивчення і закріплення матеріалу сприяє активності учнів тоді, 
коли він містить додаткову інформацію, новизну, практичне 
значення. Великі можливості в цьому відношенні мають задачі з 
природним змістом і задачі, побудовані на матеріалах екскурсій. 
Математична екскурсія -важлива форма в системі навчання 
молодших школярів, її доцільно проводити з метою розвитку 
безпосередніх сприймань і спостережень учнями об'єктів та явищ, 
пов'язаних з вивченням математики, які є засобом формування понять 
про комплексні відношення просторових форм.

Наприклад, вивчення теми "Нумерація багатозначних чисел. 
Додавання й віднімання багатозначних чисел" можна провести на 
інтегрованому уроці-подорожі машиною часу в історію рідного краю. 
Захоплюючою цю подорож допоможуть зробити не тільки вміло 
поставлені завдання, але і барвисті репродукції, слайди, 
літературний матеріал, присвячений героїчному минулому нашої 
землі.

Завдання пропонуються такого змісту:
Скільки років виповнюється нашому місту в цьому році? Коли ми 

святкуємо День міста? Скільки років буде місту, коли Вам 
виповниться вісімнадцять літ?...

За допомогою подібних питань учитель відпрацьовує 
математичні поняття, вміння читала та записувати багатозначні 
числа, визначати десятковий склад числа, позиційного принципу 
числення (визначення помісного значення цифри у записі числа), 
арифметичні дії та ін. На цьому ж матеріалі можна скласти різні види 
завдань-розрахунків. Звичайно, не можна вимагати від дітей 
обов'язкового запам'ятовування дат і подій. Мета навчання зовсім 
в іншому. Головне -  дати дитині можливість відчути потік часу, рух 
людської історії, допомогти їй усвідомити світ не як щось раз І 
назавжди дане, а як плід безупинної людської діяльності, результат 
боротьби сил, що не припиняється. Ефективність уроку значно 
зросте, якщо його проведенню будуть присвячені екскурсії до
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краєзнавчого музею, історичних місць міста, в минуле тощо.
Форми організації та види позакласних занять з математики 

найрізноманітніші це -  ранки, гурткова робота, ігри КВВМ (клуб 
веселих винахідливих математиків), математичні куточки, 
години цікавої математики, естафети. Багатогранна колективна 
праця під час таких заходів не стомлює учнів. Математичні ігри, 
конкурси мають продемонструвати розпочату на уроці роботу з 
формування і закріплення важливих якостей мислення молодших 
учнів: логічність, здатність до абстрагування, порівняння,
узагальнення я доведення. Це позитивно впливатиме на навчання 
дітей математиці, зацікавленість предметом, запобігатиме 
формалізму у знаннях.

Корисними є завдання підготувати до наступного заняття 
загадки, загадки-жанри, головоломки, використовуючи 
рекомендовані вчителем книжки, поставити інсценівку 
математичного змісту. Діти із задоволенням добирають для 
математичного куточка цікаві цифрові відомості про рослин і тварин, 
щоб за ними скласти на уроці задачі різного виду. Завдання вчителя 
навчити своїх вихованців ставити пізнавальні запитання до 
зібраного матеріалу. При цьому, як справедливо зазначає
О.Я.Савченко [5, 4-8], важливі доброзичливі поради, зауваження, 
оцінні судження щодо формулювання завдань із пригадуванням 
казкових персонажів, пов'язання математичних знань з життям, 
практичним досвідом вихованців, широке використання наочності. 
ТЗН, створення ігрових ситуацій.

Відображенням спроби інтегрування змісту з навчання грамоти, 
математики та ознайомлення з навколишнім світом у 1 класі 
чотирирічної початкової школи, де зазначені й інші предмети, які 
можна природно об'єднати за багатьма видами навчальної діяльності і 
особливо мовленнєвою, яка в умовах початкового навчання відіграє 
провідну роль на всіх без винятку, уроках є підручник "Горішок", 
автори М.В.Вашуленка, Н.М.Бібік, Л.П.Кочина [2].

Аналіз навчального матеріалу з грамоти, математики та 
ознайомлення з навколишнім, який за традиційної організації 
навчання подається розрізнено, у структурі трьох навчальних 
предметів, свідчить, що предметом діяльності учнів на всіх цих 
уроках здебільшого постають різноманітні відношення між 
предметами і явищами навколишньої дійсності, які після їх 
сприйняття дитина має матеріалізувати за допомогою слова, мови. 
"Горішок" потребує активної творчої праці, а винагородою за це -  
уміння читати і розповідати, запитувати і відповідати, рахувати і 
розв чзувати задачі, гарно поводитися, пізнавати усе довкола... А ще - 
любити родину, свій рід, Україну [2].

Засобами зрощені я і взаємодії змісту окремих навчальних 
предметів у підручнику постають загальнонавчальні уміння
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(організаційні, загал ьнопізнавальні, загальномовленнєві), 
об'єктивуються на конкретному матеріалі, посилюючи розвивально- 
виховну ефективність засвоєння програми. Уже формулювання 
самих тем, постановка завдань у підручнику спрямовані на 
сенсорний розвиток шестирічних школярів; відпрацювання 
розумових операцій аналізу і синтезу, класифікації, узагальнення, 
аналогії, порівняння,(зіставлення і протиставлення).

Яскраво вираженою новизною вирізняється математичний зміст, 
який пов'язується з мовним, підпорядкування завдань обох предметів 
спрямоване на досягнення розвивальної мети-формування 
загальнонавчальних умінь і навичок. Основною формою презентації 
інтегрованого змісту є навчальне завдання, яке передбач є розгляд 
об'єктів з різних точок зору. Змістова, мотиваційна та операційна 
сутність навчальних інтегрованих завдань задається різними 
способами. Наприклад, мовний, математичний та соціально- 
природничий зміст поєднується органічно, тому результатом його 
засвоєння є інтегроване вміння дитини, яке ґрунтується на 
опануванні загального способу діяльності. Цей спосіб можуть 
ілюструвати анаграми, які передбачають усвідомлення порядкового 
значення числа, його місця в натуральному ряді і застосування 
цих знань у розв'язанні низки математичних задач, зокрема 
способів арифметичних обчислень. Так само для формування 
наукового уявлення про число у підручнику широко 
використовуються не лише суто математичні основи (множина 
натуральних предметів),а й знакова символіка інших систем, у тому 
числі й фонетико-графічної.

Інший спосіб побудови комплексних вправ полягає в тому, що 
нарощування додаткових запитань, наприклад до тексту чи 
ілюстрації мовного завдання передбачається на його основі 
виконання учнями математичних або загальнопізнавальних дій.

За рахунок включення в початковий курс математики 
спеціальних завдань і задач, розв'язання яких буде сприяє 
розвитку елементів конструктивних умінь і здібностей, формуванню 
і закріпленню важливих якостей мислення молодших школярів: 
логічність, здатність до абстрагування, порівняння, 
узагальнення і доведення, забезпечується встановлення 
міжпредметних зв’язків і реалізація інтеграції математики в цілому, 
що позитивно впливатиме на навчання дітей даному предмету, 
викликатиме зацікавленість ним, допомагатиме запобіганню 
формалізму в засвоєнні знань.

Як бачимо, інтеграція відображає комплексний підхід до 
навчання і виховання, забезпечує цілісність загальнопредметноі 
системи знань, вмінь і навичок, формування системи поглядів, 
переконань і відношень молодшого школяра до оточуючої дійсності, 
реалізує загальні цілі і задачі навчання та виховання.
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Наталія Кирста 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Корінна перебудова нашого суспільства, зініційована переходом 
до ринкових відносин, зумовила не лише економічні та політичні 
зміни, а й зміни моральних норм поведінки людей, особливо 
підростаючого покоління. Актуальність проблеми вбачаємо в тому, що 
з кожним роком спостерігається зростання дитячої злочинності, 
алкоголізму, наркоманії, простежується тенденція до збільшення 
кількості дітей з девіантною поведінкою.Так, голландський дослідник 
М. де Вінтер ( і 999) указує на те, що з 1970-х до 1990-х років кількість 
дітей означеної групи неухильно зростає і на сьогодні складає вже 20% 
від загальної кількості (зауважимо, що цей відсоток складають діти з 
нормальною психікою). Така тенденція, за результатами досліджень 
ученого, усталена в багатьох розвинутих країнах. Відповідно, це 
зумовлює необхідність ґрунтовнішого дослідження причин, факторів, 
форм, динаміки девіантної поведінки на сучасному етапі, пошук 
найефективніших заходів соціального контролю: превентивних,
профілактичних, корекційних, реабілітаційних.

У вітчизняній педагогіці XX століття девіантну поведінку 
досліджували видатні вчені -  В.М.Бехтєрєв, П.П.Блонський, 
Л.С.Виготський, С.Т.Шацький, А.С.Макаренко.

Ґрунтовно розглядалися аспекти означеної проблеми в історико- 
філософських дослідженнях М.Г.Алексеєва Л.В.Бадя, В.О.Журавльова, 
1 .М.Михайлова, С.С.Фролова; психолого-педагогічних -  Б.Г.Ананьєва, 
Ю.К.Бабанського,М.Гурова, О.М. Леонтьева, В.С.Торохтія, 
Д.І.Фельдштейна; медичних -  М.І.Буянова, Н.М.Іовчука, О.І.Захарова 
та ін.
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В останні десятиліття значний внесок у розробку соціально- 
педагогічних основ навчально-виховного процесу, превентивної 
профілактики зроблено працями В.Г.Бочарова.’ Б.З.Вульфова,
С.І.Григорьєва, В.Т.Лісовського, В.М.Маценка, О.В.Мудрикгт
В.Д.Семенова, А.Б.Фоміної та ін.

Єдино усталене визначення поняття „девіантна поведінка’ 
відсутнє в зарубіжних і вітчизняних дослідженнях. Одні дослідники 
вважають, що треба говорити про будь-які відхилення від визначених 
суспільством соціальних норм, інші пропонують включити в це
поняття тільки порушення правових норм. Існують і такі підходи: 
відхилення -  це різні види соціальної патології (вбивство, наркоманія, 
алкоголізм), а також -  соціальна творчість. Водночас з терміном 
„девіантна поведінка” вчені послуговуються синонімами „делінквентна 
поведінка”, „адиктивна поведінка”, ,дезадаптивна поведінка”,
„асоціальна поведінка”, „неадекватна поведінка”, „деструктивна
поведінка”, „акцентуйована поведінка”, „агресивна поведінка”, 
„конфліктна поведінка”, що, на думку Ю.О.Клейберга, методологічно 
неправильно. Вчений вважає, що поняття ,щевіантна поведінка” є 
відносним, оскільки девіантною визначається поведінка, яка не 
відповідає соціальним нормам та очікуванням, а норми й очікування є 
різними не тільки у різних суспільствах в різний час, а й у різних груп 
в одному і тому ж суспільстві, в один і той самий час.

Отож поняття „загальноприйнята норма” відносне, а відповідно 
релятивною є і девіантна поведінка. Проте Ю.О.Клейберг узагальнено 
визначає її як: 1) вчинок, дію людини; 2) соціальне явище, [2,8], а 
конкретніше як „специфічний спосіб зміни соціальних норм та 
очікувань засобом демонстрації ціннісного відношення до них” [2,17]. 
Для цього людиною використовуються власні прийоми 
самовираження: сленг, стиль, символіка, мода, манера, вчинок.

Під девіантною поведінкою ми розуміємо дії особистості, які не 
відповідають суспільним нормам -  моральним, правовим, 
дисциплінарним та іншим. Відповідно до цього виділяємо поведінку з 
відхиленнями від моральних (аморальну), правових (протиправну), 
медичних (поведінка хворої людини) та інших норм.

У психолого-педагогічному аспекті проблеми девіантної поведінки 
неподільні здебільшого з важкими дітьми та підлітками, які є групою 
підвищеного соціального ризику. В науці існує кілька понять, що 
характеризують означену соціальну групу: "важковиховувані”,
„кризові”, „педагогічно запущені”, „дезадаптивні”, „асоціальні”. При 
цьому їх девіантні дії виступають: як засіб досягнення власне
значущої мети; як спосіб психологічного розвантаження, заміщення 
блокованої потреби і переключення діяльності; як самоціль, що 
задовольняє потреби в самореалізації й самоствердженні.

Щодо останнього твердження, то девіантна поведінка 
безпосередньо функціонує в контексті „Я-концепціі особистості
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дитини. Девіантні діти здебільшого виявляють цілу низку 
властивостей, що засвідчують про значні емоційні порушення. Вони, 
зазвичай, імпульсивні, дратівливі, запальні, агресивні, конфліктні, що 
утруднює їх спілкування з оточуючими і створює значні проблеми з 
точки зору їх виховання. Для девіантних дітей характерні досить 
специфічні властивості емоційно-вольової та ціннісно-нормативної 
сфери особистості, а саме: тривожність, імпульсивність, рухова й 
вербальна активність, навіюваність, наслідування, загострене почуття 
незалежності, негативізм, неврівноваженість збудження і гальмування, 
дефектність ціннісної системи.

Ефективне розв’язання поставленої проблеми ґрунтується на 
розкритті причин виникнення відхилень у поведінці дитини, 
психологічних механізмів формування девіантної поведінки. 
Традиційно причини девіантної поведінки поділяють на дві групи: 
перша -  причини, зумовлені психічними й психофізіологічними 
розладами; друга -  причини соціального і психологічного характеру. В 
окрему групу виділяють причини, породжені віковими кризами [1,9].

За даними М.Раттера, від серйозних психічних відхилень 
потерпають від 5% до 15% дітей. Якщо до цієї кількості додати дещо 
легші порушення та емоційні розлади епізодичного характеру, стають 
зрозумілими масштаби і сутність проблеми. У низці симптомів 
психофізіологічного характеру М.Раттер виділяє: адекватність
поведінки дитини щодо норм, які відповідають її віку і статевій 
приналежності; тривалість збереження розладу; коливання в поведінці 
та емоційному стані дітей; поява важких і часто повторюваних 
симптомів; одночасний прояв симптомів, які характерезують різні 
сторони психічного життя [1,10].

Основними причинами соціального характеру розглядаються: 
дефекти правової й моральної свідомості; зміст потреб особистості; 
особливості характеру та емоційно-вольової сфери [1,12]. Провідною 
причиною психологічного характеру дослідники називають низьку 
самооцінку дітей, яка починає формуватися в дошкільному віці. 
Самоцінка дитини щодо своїх можливостей, якостей і місця в 
товаристві інших людей є важливим регулятором її поведінки в 
подальшому.

Окрім зазначеного, до факторів, які несприятливо впливають на 
формування поведінкових девіацій у ранньому і дошкільному віці, 
вчені відносять ще й генетичні, біологічні та психолого-педагогічні 
чинники [3,30].

Під генетичними факторами ризику розуміється висока спадкова 
обтяженість психічними і соматичними захворюваннями. Серед 
факторів біологічного порядку розрізняється патологічний перебіг 
вагітності та пологів; несприятливі впливи постнатального періоду; 
підвищена частота соматичних захворювань у перші роки життя 
дитини.
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Так, психолого-педагогічнии фактор. за твердженнями
Н.О.Ринкової, це неправильний тип виховання, що здебільшого 
проявляється у вигляді гіперопіки, іноді жорстокості поводження, 
амбівалентності почуттів та емоційному нехтуванні. Доведено, що 
визначальною негативною умовою формування девіантних форм 
поведінки є неблагополучна батьківська сім’я, первинний осередок 
ранньої соціалізації дитини. Спосіб життя батьків в таких сім'ях 
закладає підвалини майбутнього соціального і біологічного 
неблагополуччя дитини, починаючи вже з перших днів її життя.

Результати взаємозв’язку вищеописаних факторів дозволяють 
дослідникам виділити групи ризику щодо формування особистісних та 
поведінкових розладів. Серед них учені визначають такі: діти, що 
виховуються в сім’ях з різним рівнем соціальної дезадаптації; діти -  
носії важких спадкових психічних захворювань; діти з 
гіпердинамічним синдромом; діти, що знаходяться в умовах депрівації 
[3,30].

Суттєве місце в механізмах порушення поведінки посідає розлад 
адаптації особистості до умов довкілля. До провідних ознак порушення 
соціальної адаптації можемо віднести втрату соціально спрямованих 
почуттів, недовіру до близького оточення і норм його функціонування, 
соціальну неконтактність, неадекватну оцінку власних можливостей.

Водночас Х.Христозов виділяє додаткові фактори, які 
обумовлюють формування розладів поведінки. їх пріоритетним 
проявом є соціальна дезадаптація, а саме: відсутність авторитету 
вихователів в умовах суперечливих морально-етичних і суспільних 
норм поведінки батьків; реакції протесту, що виникають у результаті 
несправедливого ставлення батьків чи вихователів; невирішеність 
особистісних конфліктів; хворобливе підсилення потягів у результаті 
органічних мозкових захворювань чи конституціонально зумовленої 
неповноцінності, які іноді досягають рівня глибокої несумісності з 
правилами, усталеними в соціумі.

Великий вплив на формування відхилень у поведінці чинить 
організація сучасного життя суспільства. Безперервне збільшення 
обсягу інформації, пропаганда жорстокості й насилля стимулює 
зростання відносної ізоляції та відчуженості при одночасному 
збільшенню рівня зайнятості батьків. Це впливає на внутрішні й поза 
сімейні стосунки, змінює нормативні еталони в багатьох сферах 
життя. Вони діють на дитячу психіку, а відтак і на формування її 
особистості, створюють передумови для девіацій поведінки в якості 
адаптаційних можливостей. У таких умовах неминучими є прагнення 
до незалежності, що породжує реакції відмови, протесту, заперечення 
авторитетів. Загалом це сприяє порушенню загапьноусталених норм 

о поведінки. За недостатньої адаптації дитини, неможливості опанування 
нею соціально значущих, стереотипів, відповідності ціннісних 
орієнтацій, впливу асоціативних установок може формуватися
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егоцентрично-утилітарна мотиваційна система. У подальшому саме 
вона виступає передумовою для розвитку дезадаптивної, 
антисоціальної поведінки особистості.

Необхідно відзначити, що такі несприятливі фактори середовища 
низька освіченість матері, відсутність належної професійної 
підготовки, низький інтелектуальний рівень обох батьків особливо 
негативно впливають на формування поведінкових девіацій у дитячому 
віці.

Отож, девіантній поведінці притаманна чітко виражена динаміка, 
яку педагогам і психологам необхідно розуміти і враховувати в роботі 
для прийняття своєчасних заходів з превенції, мінімізації й корекції 
соціально небезпечних форм і наслідків цієї поведінки.
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SUMMARY

Nataliy Kyrsta
Theoreticals aspects déviation behaviouz

Theorctikal guestions o f  déviation behaviour o f cbildren and depicted in the articale. The 
reasons, factors, ways o f  searching, more effective measures o f  social control o f  thc behaviour 
with doviations are analysed there.

Надія Кудикіна 
(Київ)

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА 
ПОЗАУРОЧНИМ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Постановка проблеми педагогічного керівництва позаурочним 
навчально-виховним процесом початкової школи пов’язана з 
важливими науковими і практичними завданнями загальної середньої 
освіти. Актуальність її дослідження визначається необхідністю 
наукового забезпечення позаурочного навчально-виховного процесу, 
який дедалі більше впливає на розв’язання різноманітних завдань 
загальної середньої освіти. Аналіз досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, засвідчує, що для сучасної 
школи характерна недооцінка ролі позаурочного навчально-виховного 
процесу для повноцінного розвитку дитячої особистості, її соціалізації 
і самоактуалізації. До теперішнього часу залишається невирішеним 
питання дефінітивної характеристики, змісту, форм і методів 
позаурочного навчально-виховного процесу.
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Завданням даної публікації є визначення вихідних понять 
дослідження, виявлення місця позаурочного навчально-виховного 
процесу у структурі цілісного навчально-виховного процесу 
початкової школи та подання розгорнутої характеристики дефініції 
“позаурочний навчально-виховний процес“.

Дефініція позаурочний навчально-виховний процес -  одне з 
провідних понять термінологічного апарату дослідження, донині не 
була чітко визначеною, не зважаючи на те, що це явище є об’єктивною 
реальністю шкільного життя. Проте протягом дня за своїми 
фукціями, формами роботи з дітьми і характером режимних 
складових навчально-виховний процес початкової школи не є 
однорідним -  він логічно поділяється на урочний (домінуючою 
формою педагогічної роботи з дітьми у цей час є уроки з різних 
навчальних предметів) і позаурочний, у процесі якого навчання, 
виховання і розвиток дітей здійснюються у формі самопідготовки, 
загальнорозвивальних занять, занять за індивідуальними 
інтересами, ігор, гуртків тощо [1; 2; 3].

Наукове поняття позаурочний навчально-виховний процес 
розглядається нами як частина цілісного педагогічного процесу 
школи, який відбувається після уроків з метою реалізації завдань 
навчання, виховання і розвитку школярів. Отже, термінологічне 
словосполучення “позаурочний навчально-виховний процес“ є 
родовим стосовно поняття “навчально-виховний процес школи“.

Базове поняття дослідження '‘педагогічне керівництво 
позаурочним навчально-виховним процесом“ ми визначаємо як спосіб 
досягнення завдань позаурочної роботи шляхом цілеспрямованого 
застосування різних видів діяльності, різноманітних форм, методів і 
способів взаємодії педагога з учнями, адекватних віковим потребам 
дітей за мікроперіодами молодшого шкільного віку 6-7 і 8-10 років та 
особливостям поставлених завдань.

Педагогічною практикою випробувані різні форми організації 
позаурочного навчально-виховного процесу.

Так, Положення про середній загальноосвітній навчально- 
виховний заклад передбачено, що у школах першого-другого ступеня 
за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх заміняють, за наявності 
належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, 
обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи подовженого 
дня. Порядок комплектування груп і організації їх роботи 
встановлюється статутом середнього загальноосвітнього навчально- 
виховного закладу. Зарахування дітей до відповідних груп і 
відрахування з них здійснюється наказом директора навчально- 
виховного закладу на підставі заяви батьків (або осіб, які їх заміняють).

Законодавча база функціонування груп подовженого дня в Україні 
розроблялась на ґрунті значного педагогічного практичного досвіду і 
надбань науковців, які працювали в умовах радянсько! доби, проте
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пріоритет у їх створенні належить зарубіжній педагогічній практиці -  
перші групи подовженого дня виникли у США ще в кінці 19 ст.

У вітчизняній педагогічній науці умови ефективної організації 
навчально-виховного процесу подовженого дня досліджувались Е.Г. 
Костяшкіним, Б.С. Кобзарем, О.О. Огородніковим; К.В. Агафоновою, 
Л.Ф. Веденісовою, Р.Я. Зіміною. Чубенко В.Т., В.К. Шурухіною та ін.

Довготривалою педагогічною практикою випробувані і на цьому ґрунті 
описані в науковій літературі [5] різні типи груп подовженого дня, якими 
визначаються особливості організації позаурочного навчально-виховного 
процесу. До таких належать: клас-група, моновікова група (група у 
складі учнів паралельних класів, різновікова група, школа 
подовженого дня, школа повного дня.

Клас-група -  автономна група подовженого дня, яку відвідують 
всі учні певного класу.

Моновікова група учнів у складі паралельних класівоб’єднує з 
учнів різних класів однієї паралелі -  група 1, 2, 3, 4 класів.

Різновікова група подовженого дня, залежно від умов 
середнього загальноосвітнього навчального закладу, створюється у 
декількох варіантах:

-  з учнів різних класів початкової школи (наприклад, за 
мікроперіодами молодшого шкільного віку з учнів 1 і 2 класів; 3 і 4 
класів;

-  її відвідують учні початкових класів всіх вікових категорій 
(1 ,2 , 3, 4);

-  у складі групи є учні початкових і середніх класів.
У педагогічній науці набули значного поширення 

термінологічні словосполучення для позначення шкіл, які 
організовують цілісний навчально-виховний процес з опорою на 
подовжений день. Серед них такі: школа подовженого дня -  
середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, групи 
подовженого дня якого відвідує переважна більшість учнів (до 80- 
85%). Така школа має сприятливіші штатно-фінансові можливості 
і, головне, може ефективніше організувати цілісний навчально- 
виховний процес, плануючи роботу з дітьми протягом усього дня. 
Адже до різних форм позаурочної роботи у школі подовженого дня 
залучається основний контингент учнів середнього 
загальноосвітнього навчально-виховного закладу, а для 
керівництва -  не лише вихователі, а й більшість учителів.

Школа повного дня -  це середній загальноосвітній навчальний 
заклад, який забезпечує навчання і виховння всіх учнів  протягом 
цілого дня шляхом цілеспрямованої організації системи 
педагогічної роботи з ними у формі цілісного навчально-виховного 
процесу. У такій школі уроки проводяться з дітьми не лише у 
традиційний навчальний час — зранку і до обіду, а й у другій 
половині дня

70



Аналіз роботи великої кількості шкіл, на базі яких здійснюється 
наше дослідження (а це заклади освіти міста Києва, сільські і міські 
школи різних регіонів України), аналіз публікацій в періодичній 
педагогічній пресі, передового педагогічного досвіду, методичної і 
науково-педагогічної літератури засвідчує, що організація навчально- 
виховної роботи з дітьми у позаурочний час не є прерогативою груп 
подовженого дня. Педагогічною роботою у позаурочний час 
охоплюється більшість учнів початкової школи незалежно від їх 
оформлення у групи, яким надано статус груп подовженого дня. У 
періодичній педагогічній пресі, довідковій, методичній і науковій 
літературі для позначення роботи школи з учнями після уроків 
значно поширеним є поняття позаурочна (синонім позакласиа) 
робота. ’’Современный словарь по педагогике” так характеризує 
зазначену дефініцію: позаурочна робота -  це організовані та
цілеспрямовані заняття учнів, які проводяться школою у позаурочний 
час для розширення та поглиблення знань, умінь і навичок, розвитку 
самостійності, індивідуальних здібностей учнів, а також для 
задоволення їх інтересів і забезпечення активного та розумного 
дозвілля. Організаційні форми позакласної роботи: учнівські гуртки , 
культурно-масова робота (проведення читацьких конференцій, оглядів, 
конкурсів, тематичних вечорів, шкільних свят, зустрічей з цікавими 
людьми і т.ін.), індивідуальна робота учнів під керівництвом вчителя і 
батьків (читання книг, заняття технікою, заняття з мистецтва) [6, 36].

Такі ж організаційні форми позаурочної (позакласної) роботи 
наводить і ’’Педагогический энциклопедический словарь” (організація 
предметних гуртків, наукових товариств учнів, а також розвиток 
художньої творчості, технічної творчості, спорту і т. інш.). Порівняння 
завдань навчально-виховного процесу і організаційних форм їх 
реалізації у групах подовженого дня і в позаурочній роботі шкіл, учні 
яких не об’єднані в такі групи (подовженого дня), дозволяє зробити 
висновок, що вони принципово не відрізняються одне від одного.

Нормативно-правовими документами певною мірою 
унормоване кадрове забезпечення позаурочного навчально- 
виховного процесу. Персональна відповідальність за організацію 
навчально-виховного процесу покладається на директора 
середнього загальноосвітнього навчального закладу. Розподіл 
педагогічного навантаження для забезпечення навчально- 
виховного процесу у загальноосвітньому навчально-виховному 
закладі здійснюється його керівником і затверджується 
відповідним органом управління освітою.

Позаурочну навчально-виховну роботу з учнями безпосередньо 
здійснює вихователь загальноосвітнього навчально-виховного 
закладу, педагогічне навантаження якого становить ЗО годин на 
тиждень (тарифна ставка).
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У педагогічному навантаженні вчителя початкових класів 
передбачено класне керівництво, яке частково здійснюється у 
позаурочному навчально-виховному процесі.

У позаурочний час працюють різноманітні гуртки, для 
керівництва якими призначаються керівники гуртків.

У загальноосвітніх навчальних закладах керівництво 
позаурочним навчально-виховним процесом здійснюють
заступники директора з навчально-виховної і виховної роботи.

Посадові обов’язки заступника директора з  виховної роботи 
безпосередньо зв’язані з керівництвом позаурочним навчально- 
виховним процесом. Обов'язки цієї посадової особи інтегрують 
організаційні, методичні і адміністративні функції.

Реалізація позаурочного навчально-виховного процесу 
залежить від конкретних умов діяльності середнього 
загальноосвітнього навчального закладу: контингенту учнів,
складу педагогічних працівників і їх досвіду щодо організації 
позаурочної навчально-виховної роботи, особливостей
мікрорайону, традицій школи, можливостей учнівського 
самоврядування і батьківського активу, шефських організацій і т. 
ін.

Залежно від кількості у школі 1-9 класів, виходячи із таких 
нормативів: за наявності 8-37 класів вводиться 1 посада, а за наявності 
38 і більше класів -  2 посади педагога-організатора. У посадові 
обов’язки педагога-організатора безпосередньо входить організаційно- 
педагогічна робота з учнями молодшого шкільного віку у позаурочний 
час.

Висновки. Позаурочний навчально-виховний процес -  частина 
цілісного навчально-виховного процесу початкової школи, яка 
розгортається після уроків, реалізується шляхом організації 
позаурочної діяльності школярів і спрямовується на досягнення 
цілей навчання й виховання. Це двосторонній процес, що 
передбачає органічну єдність саморозвитку, самовиховання 
школярів і навчально-виховну роботу педагогів.

У педагогічному досвіді випробувані різні форми організації 
позаурочного навчально-виховного процесу (групи подовженого 
дня, школа подовженого дня; школа повного дня, позакласна 
робота з дітьми, які не об’єднані у сталі групи).

Керівництво позаурочним навчально-виховним процесом 
відповідно до їх посадових обов’язків здійснюють різні педагогічні 
працівники школи.

Кудикіна Н.В.. Теоретичні засади педагогічного керівництва 
позаурочним навчально-виховним процесом початкової школи

Позаурочний навчально-виховний процес — частина цілісного 
навчально-виховного процесу початкової школи, яка розгортається 
після уроків, реалізується шляхом організації позаурочної
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діяльності школярів і спрямовується на досягнення цілей навчання 
й виховання. Це двосторонній процес, що передбачає органічн\ 
єдність саморозвитку, самовиховання школярів і навчально- 
виховну роботу педагогів.

У педагогічному досвіді випробувані різні форми організації 
позаурочного навчально-виховного процесу (групи подовженого 
дня, школа подовженого дня; школа повного дня, позакласна 
робота з дітьми, які не об’єднані у сталі групи).

Керівництво позаурочним навчально-виховним процесом 
відповідно до їх посадових обов’язків здійснюють різні педагогічні 
працівники школи.
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SUMMARY
N.KudvkJna

Theoretical fundamentals of pedagogical control of primary' school children playing 
activity in extra curriculum educational process

Extra-curriculum educational process - is a part of complex educational process of primary 
school, that takes place after lessons, and provided by organization of pupils’ extra activity. This 
process is aimed to receive goals of education and upbringing. It’s a bilateral process that comprises a 
triad of pupils’ self development, self forcing and educational activity. The pedagogical process 
experienced different forms of extra-curriculum educational process organization, for example: groups 
of additional - time day, school of additional -  time day, school of full -time, extra -  curriculum activity 
with the children, that are not united into the constant groups.

The management of extra curriculum educational process is fulfilled by a number of different 
pedagogical stuff according to their responsibility.

Ольга Лусік 
(Тернопіль)

ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ДО ЗДІЙСНЕННЯ 
ПОЗАКЛАСНОЇ ПРАВОВИХОВНОЇ РОБОТИ

Правова культура передбачає соціально-правову і соціально- 
політичну активність. Школа -  тільки початковий етап у формуванні 
правової культури. Тільки в системі реальних правових відносин 
особистості можливе засвоєння правової культури. Школа здагна 
виховати правову компетентність учнів через юридичний всеобуч.

73



Об'єм знань і якість їх засвоєння повинні бути такими, щоб у 
в и п у с к н и к і в  школи формувались стійкий інтерес до права, уміння 
аналізувати навколишню дійсність з правової точки зору, розуміння 
важливої ролі права, правового регулювання в сучасному житті. 
Конкретні знання правових норм важливі не самі по собі. Вони 
повинні забезпечити розуміння духу законів, принципів 
державного права. Джерела правової культури містяться в усій 
системі організації виховання молоді.

У школі мають місце, на жаль, антипедагогічні дії, байдужість до 
підлітків.

- неповага до їх почуттів, власної гідності, до їх особистості;
Спостереження переконують, що вчителі допускають помилки не 

тільки по відношенню до підлітків, а й до їх батьків. Постійне 
нагадування батькам про недоліки дітей, невихованість та інші 
негативні риси не сприяють зближенню педагогів і батьків.

Важливо в процесі перевиховання учнів розвинути віру у власні 
сили і можливості, побудувати план їх життя в позитивному напрямку. 
В КСЗШ №14 опитано 200 учнів 5-6 класів. Психологи визначили 
фактори, що впливають на встановлення контактів між 
важковиховуваними підлітками та педагогами: щирі розмови, часті 
спілкування -  46%, інтерес вчителя до до життя підлітка -31%, 
спільна діяльність -  16%, особистість педагога -
8%. Ці фактори взаємопов'язані. Психологічна служба виділила 
типологію взаємостосунків ніж учителями і групою дітей.

В сучасній школі можна виділити декілька характерних моделей 
поведінки вчителя і типу його взаємостосунків з учнями, які на них 
будуються. Перша з них авторитарна Педагог настільки впевнений у 
своїх силах, що починає зверхньо нав’язувати свою волю дітям, 
подаючи це як єдиний варіант спільної роботи.

Засоби влади, кари й примусу на жаль, є традиційними в школі. 
Якщо вчитель дивиться на клас зверхньо, вимагає співробітництва, 
вважаючи, що він вдало працює, а методи, які застосує - традиційні, 
то рано чи пізно отримає поразку. Діти відчувають деспотичний стиль 
і реагують на нього по-різному: безсловесно підкоряються; ігнорують, 
замовчуючи; активно протестують, відстоюючи власну свободу'.

Друга, відносно нова модель поведінки вчителя з учнями -  
анархічна. Педагог стає на шлях вседозволеності, вибачає все, що 
можуть вчинити школярі, керуючись ідеєю, що вони, зрештою, 
підростуть, зрозуміють свої помилки, виправлять свою поведінку, 
перетворяться у слухняних дітей.

Вчитель вірить в ефективність і доцільність використання будь- 
яких засобів та форм навчання, з-посеред яких учень може вибирати 
вигідніші, зручніші з його точки зору. Педагог дозволяє школярам 
працювати в групах, індивідуально, не контролює виконання завдань,
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не вимагає звітності. Він не иає чіткого плану занять, вважаючи, що 
діти навчаються куди більше, роблячи все самостійно.

Атмосфера вседозволеності та байдужості в кінці навчального 
року дає свої сумні результати: багато навчального матеріалу 
пропущено, не вивчено, засвоєно уривчасто. Діти не вміють орга
нізувати свою роботу над предметом, мають нестійкі, 
несистематизовані знання [4, 68].

Цікавим є досвід роботи в цьому плані психологічної служби СШ 
№1 м.Тернополя. Психолог школи радить педагогові стати 
демократичним лідером для своїх учнів, розуміючи необхідність 
виховання не лише людини, законослухняного громадянина, а й 
усебічно розвиненої особистості, враховуючи складні умови 
сьогодення. Тільки зрозумівши причини аномальної поведінки 
школярів, варто застосувати відповідні методи її корекції, проте 
недостатньо змінити саму поведінку, необхідно, усувати причини, які 
спонукають учнів до такої поведінки. Тоді і тільки тоді можна до
могтися співробітництва з ними.

У 15 школі м.Тернополя практикуються різноманітні форми 
роботи з батьками важковиховуваних учнів. Так систематично 
проводяться загальношкільні батьківські збори та конференції на теми 
"Підліток і закон", "Якщо ви справжні батьки", "Роль сім’ї у вихованні 
дітей" тощо. У роботі конференцій беруть участь учні, психологи, 
працівники суду, прокуратури, міліції. В школі працює психолого- 
правовий консультпункт, мета якого координувати роботу пе
дагогічного колективу та громадськості з профілактики право
порушень серед школярів.

Вартий уваги досвід роботи СШ № 18 м.Тернополя.
Зустріті з батьками, індивідуальні бесіди використовуються для 

пропаганди психологічної і юридичної літератури. Цікавою формою 
роботи класного керівника є прийом "педагогічна папка" (вона полягає 
в тому, що педагог передає батькам папку з вирізками газетних і 
журнальних статей відносно питань правового виховання. Головним у 
правовиховній роботі класного керівника з неблагонадійною сім’єю 
повинен бути індивідуальний підхід на основі глибокого знання 
сімейних відносин, індивідуальних особливостей батьків і дітей.

Особливої уваги потребують ті сім’ї, де вкоренився негативний 
мікроклімат. Школа може обговорити поведінку батьків на засіданні 
міської комісії у справах неповнолітніх. Школа має право першою 
поставити питання про направлення батьків-алкоголіків на примусове 
лікування, а дітей направити в спецшколи чи школи-інтернати.

Добре себе зарекомендувала така форма роботи з 
неблагонадійними сім’ями, як бесіда педагога з батьками за участю 
лікаря-нарколога, правознавців. Батьки сприяють пропаганді правових 
знань серед школярів і дорослого населення.
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У 80-их роках батьківські комітети організовували патрулювання 
батьків у мікрорайоні школи. Батьківський пагруль щоденно у вечірній 
час здійснював контроль за поведінкою дітей та підлітків біля клубів, 
кінотеатрів та інших громадських місцях: мікрорайону школи,
слідкував за тим, щоб учні не допускали порушень правил поведінки, 
перевіряли виконання домашніх завдань, відвідували сім’ї учнів, що 
вимагають посиленої уваги. Під час бесід у таких сім’ях давались 
поради батькам, як уберегти дітей від порушень норм моралі і права, 
як виховати з них справжніх громадян.

Така діяльність батьківського комітету допомагала підвищувати 
відповідальність батьків за виховання своїх дітей. Внаслідок 
патрулювання ставало менше на вулицях у пізній час учнів, ско
рочувалось число правопорушень, скоєних неповнолітніми. Вважаємо, 
що цей досвід залучення батьків до правовиховної роботи з учнями 
вартий відновлення його в нових умовах роботи школи.

Отже, пропагування серед батьків правових знань і залучення їх до 
роботи по забезпеченню порядку на вулицях мікрорайону школи 
сприяє зміцненню зв'язків школи і сім’ї, формує в батьків почуття 
відповідальності за виховання своїх дітей. На жаль, у роботі школи з 
батьками учнів спостерігаються певні недоліки.

Передусім ефективність роботи з сім’ями знижується через 
недостатню поінформованість класних керівників про поширення 
сімейного неблагополуччя і його характер. Опитано 100 вчителів ЗОШ 
№14 м.Тернопіль. Так, понад 45 відсотків класних керівників не 
знають про наявність у класі учнів із сімей, в яких батьки ухиляються 
від виховання дітей, біля 45 відсотків -  не знають про наявність 
конфліктних сімей, понад 40 відсотків -  не інформовані про сім’ї тих 
учнів, де відсутні єдині вимоги до виховання дітей. Педагогічні 
колективи шкіл не домагаються співдружності з сім’єю, співпраці з 
виховання учнівської молоді. Ще нерідкі випадки, коли між 
педагогами і батьками мають місце непорозуміння, недовір’я, а то й 
ворожнеча.

Значні недоліки мають місце; в пропагуванні серед батьків не 
тільки правової, а й педагогічної літератури, слабке використання 
школою у цьому плані засобів масової інформації.

Усунення цих недоліків дасть можливість реалізувати один з 
напрямків педагогіки співпраці -  спільної роботи педагогічного 
колективу і батьків у вихованні дітей взагалі і в правовому вихованні 
зокрема. Педагогіка співпраці передбачає, щоб діти відверто і 
довірливо ставилися до дорослих у школі і в сім’ї. А для того потрібні 
не тільки єдині вимоги, як прийнято говорити, а й дружелюбні, 
товариські стосунки з дітьми в сім’ї і в школі. Педагоги-новатори 
намагаються не робити критичних зауважень стосовно дітей на 
батьківських зборах, не скаржитись батькам на них у щоденниках. Так 
налагоджуються довірливі стосунки в системі школа-батьки-діти. На
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питання, якими шляхами доцільно підвищити ефективність 
правовиховної роботи з учнями, педагоги вказували формування 
правової" свідомості учня, вироблення у нього навичок і 'звичок 
правомірної поведінки.

Вивчення досвіду роботи школи з правового виховання учнів 
переконує, що в цій справі є певні недоліки:

_  перевага словесних методів навчання, без їх застосування на 
практиці;

- захоплення окремими питаннями права, а не розкриття всієї 
системи принципів права;

- не розкривається глибока моральна суть правових норм;
- недостатнє наголошення на відповідальність особистості за 

скоєне.
Дуже важливо кожному аспекту правового виховання надавати 

практичну спрямованість. Тобто учні не тільки повинні одержувати 
правову інформацію, але і правильно користуватися своїми правами, 
виконувати свої обов'язки в конкретному випадку. Варто залучати 
учнів до активної участі охорони правопорядку, до боротьби з 
правопорушеннями, до захисту матеріальних і моральних цінностей 
суспільства. Це виробляє привички правомірної поведінки.

Педагогічний колектив повинен досягнути такого рівня розвитку 
правової свідомості особистості, коли вдосконалення морально-право
вої сфери свідомості стає функцією самої особистості.

Розв’язання проблем підлітків за участю самих підлітків -  це 
головне до чого повинен прагнути кожний класний керівник. Результа
тивності виховної роботи класного керівника буде сприяти широке 
вивчення і пропаганда досвіду роботи кожного класного керівника. З 
цією метою в школах № 18,14,15 м.Тернополя стали виходити шкільні 
газети. Шкільна газета може стати своєрідним інструментом процесу 
демократизації шкільного життя.

У школах де практикуються різноманітні форми і методи 
морально-правового виховання, учні самі знаходять корисні і потрібні 
справи для класу. Морально-правова захищеність, ознайомлення з 
правовими нормами сприяє встановленню душевної рівноваги молодих 
людей (див табл.. №1, №2).

Співвідношення самооцінки 
та зовнішньої оцінки

Кількість
опитуваних

недооцінка в % переоцінка в % Адекватність
%

Самооцінка товаришів 323 27,3 49,1 23,6

Самооцінка вчителів 311 6,0 68,3 25,7

Самооцінка бітьків 305 24,6 50,2 25,1

Д и и і  1 1 ДУД V/ V  ---------------------

м.Тернополя. Дані таблиці №1 позволяють зробити узагальнення, що 
більшість учнів XI класів (67,3) переоцінюють свої моральні риси. При 
Цьому самооцінка стоїть ближче до оцінки, яку дали вчителі. Оцінка
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моральних рис з боку однолітків і батьків здійснює великий вплив на 
формування самооцінки, більший ніж оцінки вчителів, а оскільки 
оцінка однолітків і батьків дещо вища оцінки вчителів, то вона і 
служить джерелом формування більш високої самооцінки.

Форми Кількість заходів 2002/2003р. Кількість заходів 2002/2003р.

1 півріччя 2 півріччя Кількість
учасників

1 півріччя 2півріччя Кількість
учасників

! І.Колективний 
перегляд фільмів на 

| морально-правову 
тему

4 3 300 2 2

Ооо

2.Кіно лекційні вечори 
на морально-правову 
тему, які проводяться 
у школі

4 4 200 2 2 120

Протягом 2002 -  2003 років зменшилась кількість кінолекційних 
вечорів на морально-правову тему, які проводились у школі, менше 
учнів було залучено до перегляду фільмів на морально-правову тему.

Варто, щоб правова інформація супроводжувалась емоційними пе
реживаннями. У правовому вихованні важливо виховувати в учнів 
правові почуття, які регулювали б їх поведінку.

Важливим завданням правового виховання учнів є вироблення у 
них навичок і звичок правомірної поведінки.

Наступним завданням правового виховання є формування в учнів 
активної позиції у правовій сфері, тобто нетерпимого ставлення до 
правопорушень.

Важливим завданням правового виховання є подолання в правовій 
свідомості окремих учнів помилкових поглядів і переконань, негатив
них навичок і звичок поведінки, які сформувалися внаслідок недоліків 
виховання. Вирішення завдань правового виховання варто здійснювати 
в органічній єдності у навчально-виховному процесі школи і за її 
межами через реалізацію конкретного змісту правового виховання.

Вибір конкретних форм, засобів, методів роботи визначається 
соціально-психологічними характеристиками вікової групи (у 
відповідності з метою нашого дослідження -  підлітковий вік), 
специфікою протікання педагогічних процесів в різноманітних умовах 
(у нашому випадку -  позакласна робота). Перспективними напрямками 
в роботі є використання кращого педагогічного досвіду у виконанні 
завдання формування морально-правової культури підлітків як 
педагогічної проблеми, досягненнями і висновками, зроблених у 
рамках різних наук: педагогіки, прикладної етики, педагогічної, 
вікової, соціальної психології, правознавства.
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SUMMARY
Being well-wishing, hawing ability to understand others, behave in honest and pobte 

way is the guarantee o f  contact in communication, condition in formation o f legal culture 
We were teaching our puppies all thus things and define the criteria’s and levels o f 
formation o f  legal culture. Moreover, schoolchildren's humane behavoir does not only 
show as a local activity at school but also affects relations with surrounding people.

The humanisation o f  intercourse and interrelation among junior pupils in the 
process o f  their joint moral activities.

Ірина Мурадханян 
(Чернівці)

КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ 
МОВИ І ГРУПОВИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ

Знання мови -  це одна справа, але її вживання в контексті 
повсякденного життя -  зовсім інша. Перше не веде автоматично до 
другого. Учням необхідне середовище, в якому б вони відчули потребу у 
використанні мови. Крім того, важливо запропонувати учням можливість 
для спілкування “Необхідно створити на уроці репетицію реального 
використання мови” [1, 17]. Тому потрібно звернути увагу на засоби, які 
будуть стимулювати в учнів бажання зрозуміти і висловитися, тобто 
використовувати мову свідомо.

Коли це відбувається, увага учня зосереджується припадає не тільки 
на елементах мови безпосередньо, а на спілкуванні, завданні чи проблемі, 
яка має бути розв’язана, а отже -  на лексичному значенні. В його сприйнятті 
зацікавленість у мовних формах другорядна; головний акцент припадає на 
спілкування. Безперечно, в процесі комунікації учень використовує мову і 
покращує знання її граматичних структур .

Матеріали граматичних підручників допомагають учневі вивчити 
граматику, навчитися правильно будувати речення. Але важливо звернути 
увагу не тільки на знання лексики, але й на її практичне застосування. 
Граматична побудова речення є штучною конструкцією, в реальному 
житті ми досить часто не вживаємо речення так, як пропонують 
граматичні підручники. Висловлювання повинні мати комунікативне 
значення. “Навчання розмовній мові вимагає оточення взаєморозуміння і 
довіри, в якому учні можуть спілкуватися без остраху можливого 
непорозуміння” [ 2, 17 ]. Візьмемо такий приклад:

“W hen did  you get yesterday? ”
а) “At half past six”
б ) “ I got up at h a lf past six yesterday”
Друга відповідь була б штучною і неприйнятною у повсякденному 

спілкуванні.

79



Головною метою вивчення мови повинно бути її практичне застосування, 
тобто необхідно навчити учнів використовувати мову в реальних умовах, 
допомагаючи їм абсорбувати мовні структури .

Навчальні методи, які базуються на принципі “імітування -  
запам'ятовування'’ мають свої недоліки. Приділяти забагато уваги 
механічному повторенню речень некорисно. Ефективне навчання залежить 
не лише від механічних вправ і повторення речень, але й від 
комунікативних можливостей учня. Під час спілкування мовні форми 
поступово абсорбуються. Тому вчителеві необхідно детально планувати 
різноманітну діяльність учнів, спрямовану на їхнє реальне спілкування, 
викорисговувати якнайбільше ігрових ситуацій для організації колективної 
взаємодії класу. У великих групах нелегко створити атмосферу вільного 
спілкування для кожного учня. Методи групового навчання забезпечують 
можливості для дискусій, ігрових ситуацій, в яких кожен учень може 
ефективно взяти участь і які сприятимуть його оволодінню мовою.

Різноманітні групові методи передбачають необмежену, але 
цілеспрямовану практику використання мови в реальних ситуаціях, 
відкривають можливості для значущої соціальної взаємодії. Учні у 
відповідних групах опрацьовують завдання і проблеми, які є для них 
цікавими і важливими. Члени групи допомагають один одному і у відповідь 
отримують допомогу від учнів з інших груп. Групові методи навчання 
передбачають взаємовигідний обмін інформацією, рівні можливості для всіх 
учнів та їхню незалежність у процесі спілкування.

Серед груп можуть виявлятися елементи змагання, але в групі 
переважає взаємодопомога. Відчуття ізольованості в учнів зникає і 
вивчення мови перетворюється не лише на змагання, а й на колективну 
взаємодію.

В процесі мовлення учні пристосовуються один до одного, створюються 
умови для постійного процесу вивчення мови, навіть за межами класної 
кімнати. В процесі спілкування кожний член групи доповнює 
співрозмовника, що стимулює до діалогу тих учнів, які боялися висловитися, 
щоб не зробити помилок. Поступово змінюється атмосфера в класі, вона 
стає розкутою і приємною. Як цілі групи, так і окремі учні стають 
впевненішими і відповідальнішими.

Формування груп повинно бути гнучким, але вчитель бере до уваги 
здібності, особисті якості, індивідуальні мовленнєві можливості та інтереси 
учнів. Врахування здібностей учнів необхідно для того, щоб вони не 
нудьгували і почували себе комфортно. Правильна організація груп 
полегшить взаємодію учнів, у групі; учнів і вчителя; групи і вчителя.

Переорганізація груп робиться тільки з метою полегшення спілкування 
між групами і не повинна відбуватися занадто часто. Сформувавши групу, 
вчитель пояснює, як вона буде працювати і висуває безпосередню мету 
Тих учнів, які закінчили завдання раніше від інших, можна попросити 
попрацювати в парах або в маленьких підгрупах. Робота в групах 
повинна бути постійним елементом вивчення мови в класі і може
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проводитися на різних етапах заняття: наприклад, після пояснення нової 
лексики, під час п практичного опрацювання в реальній комунікативній 
ситуації. Групова робота може застосовуватися в моменти, коли, на думку 
вчителя, учні втрачають інтерес, або коли виявляють бажання до 
колективної діяльності. Вчитель може впроваджувати групову діяльність, 
як вправи перед тестами, а також у кінці заняття для закріплення, 
повторення або обговорення вивченого матеріалу. Зазвичай на таку 
діяльність варто відводити 15-20 хвилин часу, тому що довший термін 
може призвести до монотонності в роботі, а менший період часу - не 
достатній для ефективного спілкування. Вибір завдань повинен відповідати 
інтелектуальному рівню учнів. Завдання ставляться з урахуванням різних 
видів діяльності відповідно до певної навчальної мети, наприклад, 
підготувати учнів до сприйняття нової лексики; закріпити вивчений 
лексично -  граматичний матеріал; вирішити запропоновану проблему. 
Загальний акцент робиться на ефективності мовленнєвої діяльності, на 
“використанні” мови. Спочатку робота в групі може бути усна, але за 
необхідністю використовуються і письмові завдання. Отже, основними 
принципами комунікативної діяльності є:

а) подолання інформаційного бар’єра між учнями;
б) досягнення взаєморозуміння між співрозмовниками, яке 

спрямовується вчителем на досягнення певної навчальної мети;
в) учні переживають реальну, нову і несподівану ситуацію, 

запропоновану вчителем.
Під час групової діяльності вчитель діє, як посередник. Він не виконує 

за учнів їхні завдання, але є радником і арбітром, заохочує і підбадьорює 
їх. В процесі роботи групи її члени повинні усвідомити і прийняти 
індивідуальність кожного, його інтереси, особисті погляди і мовленнєві 
навички. Ставлення вчителя характеризується впевненістю, ентузіазмом. Воно 
не повинно бути занадто критичним. Учитель обирає групові завдання, 
враховуючи при цьому знання учнів, готує й адаптує відповідний матеріал, 
координує діяльність груп, реорганізує їх, активно керує роботою. Перед 
комунікативною діяльністю варто пересадити учнів по групах, щоб 
зберегти час і запобігти шуму. Ретельне планування заняття допоможе 
відвести відповідну кількість часу на групову комунікативну діяльність.

Важливо відзначити моменти, які треба враховувати при плануванні 
комунікативної ситуації на уроці: зворотній зв’язок між учнем і вчителем 
під час оволодіння мовним матеріалом; чітке визначення навчальної мети 
кожного окремого етапу групової діяльності; адекватне оцінювання знань 
учнів. Під час заняття вони можуть засвоїти певні лексико-грамятичні 
структури, але помітять, зрозуміють і спробують відтворити ще деякі 
висловлювання. Вчитель згодом звертається до цього матеріалу, повторює 
його, таке вторинне засвоєння має потенційну цінність.

Групові завдання класифікуються за рівнем лінгвістичної складності 
запланованої навчальної мети і оцінюються відповідно до можливостей як 
групи, так і окремих учнів виконувати завдання, в залежності від того,
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наскільки активно і якісно вони беруть участь у мовленнєвому процесі. 
Вчитель повинен зберігати толерантне відношення до учнів і не акцентувати 
увагу не помилках. Але ж вони вільно спілкувалися на рівні вивченої теми, 
оперуючи засвоєним лексично -  граматичним матеріалом. Саме таке 
вивчення іноземної мови сприяє різнобічному розвитку особистості, 
“оскільки створює умови для вільного спілкування, відкриваючи цим 
самим досгуп до скарбниць людської мудрості і життєвого досвіду, 
прискорюючи таким чином прогрес усього суспільства” [3, 12].
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SUMMARY

I .Muradkhanyan
COMMUNICATIVE LANGUAGE INSTRUCTION  

AND GROUP METHOD TECHNIQUES
This article dcals with main objectives of communicative language instruction in class.

Алла Озерянська 
(Тернопіль)

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ 
ІНОЗЕМНО? МОВИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX — ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Внаслідок тривалого і суперечливого розвитку людство дедалі 
більше переконується, що найвищою цінністю на землі є людська 
особистість. Основним критерієм суспільних відносин стає 
утвердження блага людини. Такі тенденції в цивілізованому світі не 
можуть не проявлятися в освіті, не впливати на її спрямованість і зміст, 
на процес її модернізації.

Реформування освіти в Україні набуває не лише зримих окреслень, 
але і практичної реалізації. Не зайвим у зв’язку з виробленням доктрин 
і концепцій освітянської реформи в нашій державі буде ознайомлення 
із подібними процесами, які відбувалися чи відбуваються в інших 
країнах. Адже, як вважає С.Власенко, завданням вивчення вищої 
педагогічної освіти в Європі є “ментальне засвоєння позитивних 
європейських традицій та інноватики в галузі підготовки вчителів” 
[6, 72].

Проблемам вивчення іноземних мов у Європі, рівня їх викладання 
у середніх і вищих навчатьних закладах, процесу підготовки 
педагогічних кадрів у цій галузі присвячено низку’ праць вітчизняних 
>чених -  Л.Белецької, С.Власенко, В.Загривого. О.Локшиної, 
І.Малицької. О.Невмержицької. О.Першукової. JI. Юрчук. Науковці



Г.Андрощук, С.Васильєв, Я.Бурлака, Е.Зеер, М.Тихонова, Л.Сакун у 
своїх публікаціях приділяли увагу питанням вищої школи, модернізації 
професійної освіти, підготовці педагогічних кадрів у ВНЗ 
Федеративної Республіки Німеччини. Окремі аспекти та особливості 
альтернативної підготовки вчителів у США, основні тенденції у 
розвитку вищої освіти, можливості впровадження американського 
досвіду професійної підготовки вчителів у теорію і практику сучасної 
педагогічної освіти в Україні знайшли своє відображення у наукових 
доробках А.Алексюка, Р.Бєланової, В.Володька, О.Глузмана, 
Т.Кошманової, М.Красовицького, Л.Супрунової. Становлення та 
розвиток сучасної освітньої системи, основні тенденції формування 
майбутніх учителів іноземної мови, особливості індивідуалізації 
мовної підготовки вивчали Л.Зязюн і А.Шевченко (у Франції“), 
С.Старовойт і І. Шестопалова (у Великій Британії).

Метою нашої статті є не лише аналіз категорій та понять 
педагогічної освіти і процесу професійної підготовки вчителів 
іноземної мови, але й виявлення закономірностей їх становлення, 
розвитку і перебігу в європейському освітньому просторі для 
визначення стратегії подальшого розвитку іноземної педагогічної 
освіти-в Україні.

Системи освіти майже в усіх країнах Західної Європи були 
структурно перебудовані після Другої світової війни. Проте очікуваних 
результатів не виправдали ні продовження терміну навчання, ні 
розширення навчальних програм, ні інші структурні зміни. Такого 
висновку, на жаль, дійшли лише у середині 70-х років минулого 
століття, коли стало очевидним, що зміст і рівень освіти не відповідає 
тогочасним соціальним умовам. Виникла криза освіти.

Уряд і суспільство критикували освіту 80-х років XX століття, а 
причину цієї критики вбачали у невідповідності між кількістю 
витрачених на освіту коштів та отриманими від її реформування 
результатами.

Наприкінці XX століття розвиток суспільства визначив нові 
напрями в освіті, її зміст і стратегію. Однією зі змін стало зростання 
інтересу до вивчення іноземних мов, яке засвідчують статистичні дані 
останніх років. Це пояснюється кількома причинами, основні з яких -  
тенденція до міжнародного співробітництва та до розв’язання завдань 
за межами країни.

Сучасна Європа є спільним домом для багатьох націй і 
народностей зі значною культурною спадщиною та економ’чними 
досягненнями. Ознайомлення з ними можливе лише за умови 
володіння іноземними мовами. Саме тому в 1995 році розпочаїася 
реалізація програми СОКРАТ (1995-1999 рр. перша фаза реалізації, 
2000-2006 рр. — друга). Складовими цієї програми є таю напрямки 
навчання:
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ЛІНГВА — навчання та вивчення мов: проекти, семінари та 
публікації для підвищення мотивації громадян щодо вивчення 
іноземних мов;

КОМЕНІУС — шкільна освіта: гранти для. стажування учителів у 
країні, мову якої вони викладають чи будуть викладати в майбутньому;

ЕРАЗМУС — вища освіта: надання студентам можливості 
стажування у вищому навчальному закладі за кордоном від 3 до 12 
місяців;

ГРЮНДЗІГ — освіта дорослих;
ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ — програма зорієнтована на оволодіння 

іноземною мовою на професійному рівні та сприяє реалізації 
міжнародних проектів з розробки дидактичних матеріалів і методик 
для вивчення іноземних мов.

Поряд із цим зростає потяг до безпосереднього спілкування без 
перекладача; іноземна мова (як правило, англійська) все більше 
проникає в технічні науки, інші сфери професійної діяльності.

Розширення комунікації європейських (і не тільки) народів, масова 
міграція зробили професію вчителя іноземної мови однією з 
найпотрібніших в наш час, а предмет “Іноземна мова” — одним із 
пріоритетних. Як свідчать результати анкетування, проведеного серед 
громадян країн Європейського Союзу, німецька мова стала рідною для 
24% населення, італійська — для 17% і англійська теж для 17% 
населення [14, 175].

Враховуючи потреби та бажання суспільства вивчати іноземні 
мови, у 1994 році було засновано Європейський центр сучасних мов 
(у австрійському місті Граці), мета якого полягає у:

•сприянні демократизації процесів викладання мов завдяки 
підвищенню мотивації їх вивчення, орієнтації на потреби тих, хто ці 
мови вивчає;

•наданні всебічної допомоги в галузі вивчення і викладання мов, 
наприклад, організація зустрічі фахівців з дидактики, учителів шкіл, 
викладачів навчальних закладів, авторів підручників та інших 
спеціалісті у галузі сучасних мов.

З метою посилення інтересу до вивчення іноземних мов 
на європейському континенті 2001 рік було оголошено Європейським 
роком мов. Для його відзначення свої зусилля об’єднали дві 
найвпливовіші міжнародні організації -  Рада Європи та Європейський 
Союз.

Так чином тенденції розвитку людства в цивілізованому світі 
відображаються в осіті і впливають на її спрямованість, зміст та 
організацію. Колись середньовічна Європа вимушена була ввести 
навчальні стандарти для того, щоб “в найкоротші терміни вийти із 
темряви невігластва” [8, 19]. Така необхідність була спричинена 
відставанням Заходу від Сходу в розвитку суспільної думки. Адже 
система освіти Сходу базувалася не на масовості і штампах
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посередності, а на індивідуальному підході до учнів. Тепер сучасний 
Захід прямує в бік того, до чого на Сході дійшли ще в середні віки 
Тому освіті стали потрібні новатори, висококваліфіковані спеціалісти 
Друга половина XX століття незвичайний період в історії еволюції 
фаху вчителя в Європі. Після Другої світової війни середня освіта 
стала загальнообов язковою. Спільний вплив цього та інших явищ 
зумовив потребу в підготовці все більшої кількості вчителів.

У ряді країн у досліджуваний період було проведено велику 
роботу щодо подальшого розвитку системи вищої освіти, покликаної 
готувати кадри кваліфікованих спеціалістів для швидкого розвитку 
економіки і культури. Вчитель покликаний брати активну участь у 
виконанні завдань, поставлених державою в галузі науки, культури й 
освіти. Незважаючи на це, педагогічна освіта, як правило, відставала 
від загального процесу відродження національної школи. Це 
відбувалося не тому, що підготовці педагогічних кадрів не приділяли 
уваги. Відповідно до державних постанов мережа закладів 
розширювалася, контингент студентів збільшувався, а рівень 
професійної підготовки залишався низьким. Так виникла необхідність 
поліпшення результативності педагогічної праці, яка висунула 
завдання формування особистості вчителя-спеціаліста високої 
кваліфікації, оскільки однією із педагогічних аксіом була: “Якість 
шкільної освіти багато в чому залежить від якості роботи вчителя” 
[15,110].

У процесі реформ у системах освіти зарубіжних держав другої 
половини XX -  початку XXI століття змінювалися навчальні плани і 
програми, за якими здійснювалася підготовка вчителів іноземної мови. 
Нерідко при цьому використовували досвід інших країн.

У 50-х роках минулого століття навчальний процес у НДР було 
організовано за новими навчальними планами і програмами, які 
орієнтувалися на досвід СРСР. Розширене викладання діалектичного та 
історичного матеріалізму стало обов’язковим для студентів 
філологічного факультету, майбутніх учителів іноземної мови. 
Найважливішою передумовою для підвищення наукового рівня 
педагогічних кадрів було вивчення суспільних наук. Цей курс 
знаходився в основі всього навчання. До обов’язкових належали також 
курси з російської мови та літератури, щоб ознайомити студентів з 
передовою радянською наукою, “зробити її досягнення відомими не 
лише вузькому колу спеціалістів” [5, 100].

На викладання іноземних мов у цей час мали негативний вплив 
ідеї так званого ‘ нового вчення про мову” Марра. Неправильне 
співвідношення граматики і лексики, а в сфері граматики -  гак званий 
“пріоритет синтаксису над морфологією”; надмірне захоплення 
семантикою, неправильні форми граматичного розбору, недооцінка 
ролі практичних навичок у процесі вивчення мови -  ці та інші
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методологічні і методичні помилки теоретиків “нового вчення” 
спрямували викладання іноземної мови по неправильному шляху.

Основні напрями роботи педагогічних ВНЗ у 60-х роках XX 
століття визначав документ “Концепція перспективного розвитку 
підготовки вчителів-предметників для загальноосвітніх політехнічних 
середніх шкіл НДР”, розроблений міністерствами народної освіти та 
вищої спеціальної освіти НДР. Згідно з цим документом учителів- 
предметників для середнього (IV-VII класи) і старшого ступеня (УІП 
ХГІ класи) загальноосвітньої школи готували університети і 
педагогічні ВНЗ [4, 88]. Майбутні вчителі отримували підготовку з 
двох спеціальностей -  основної і додаткової. Після закінчення 
навчання випускники одержували звання дипломованого вчителя і 
право викладання двох навчальних предметів у середній школі.

Аналізуючи нові навчальні плани і програми, розроблені і введені 
у практику роботи ВНЗ у 70-х роках минулого століття, можна виявити 
нові тенденції у підготовці вчителів. Новий зміст спеціальної 
підготовки студентів педагогічних ВНЗ забезпечував високий 
теоретичний рівень та глибокі практичні вміння і навички майбутніх 
учителів іноземної мови.

У Німеччині майбутні учителі іноземної мови за час навчання були 
задіяні у політико-педагогічній, канікулярно-табірній, психолого- 
педагогічній і великій шкільній практиках.

Політико-педагогічна практика проводилася на І курсі впродовж 
двох семестрів (2 години в тиждень). Завдання цієї практики полягало 
у прищепленні студентам з самого початку їх навчання у ВНЗ знань, 
умінь і навичок роботи в дитячих організаціях.

Канікулярно-табірна практика проводилася після закінчення І курс 
на літніх канікулах. Студенти працювали, як правило, загоновими 
вожатими і набували вмінь керувати дитячим колективом.

Психолого-педагогічна практика повинна була забезпечити 
поєднання теорії з практикою, тому студенти вели навчальну роботу і 
виконували функції класних керівників.

Велика шкільна практика була завершальним етапом практичної 
підготовки. Вона тривала 11 тижнів, упродовж яких студенти 
проводили заняття з іноземної мови і несли відповідальність за всю 
навчально-виховну роботу в класі [4, 90].

Навчальні плани і програми підготовки вчителів у 80-х роках XX 
століття ґрунтувалися на принципах науковості, ідейно-політичної 
спрямованості. На професійну підготовку планами відводилося 40% 
усього навчального часу [2, 94]. Значна увага приділялася заняттям з 
методики, які були спрямовані на формування професійних умінь і 
навичок майбутніх учителів іноземної мови. Педагогічна практика в 
цей час теж відігравала велику роль. У США вона проходила в два 
етапи: учнівство (в ролі асистента вчителя) і самостійна робота. Все 
відбувалося під керівництвом досвідченого вчителя [?, 92]. А в Румунії
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практика здійснювалася в три етапи: на першому методист \ 
присутності студентів, учителя і керівника практики подавав зразок 
аналізу уроку; на другому етапі урок аналізували самі студенти а 
методист робив лише узагальнення, давав практичні рекомендації 
щодо виправлення допущених помилок; на третьому етапі студенти 
виявляли здобутки і недоліки, самостійно аналізуючи урок [2, 94].

90-ті роки XX століття були для Німеччини переломними: дві 
держави знову об’єдналися. Освіта теж стала спільним завданням, 
тому в цей період відбувався перегляд змісту навчальних курсів, 
програм і планів. Експерти визначають їх подібність у східнонімецьких 
і західнонімецьких ВНЗ щодо погодинного розподілу предметів. Проте 
в НДР більший акцент робили на викладання рідної мови і менший — 
на вивчення іноземної. Тут не здійснювалось також релігійне 
просвітництво, практично відсутньою була диференціація форм 
навчання [16, 113].

На зламі століть у педагогічних закладах зарубіжних країн діє 
принцип свободи вибору змісту навчання. Студент отримує 40% 
загальнообов’язкових знань і 60% — обов’язкових для даної 
спеціальності (в нашому випадку з іноземної мови) [11, 72]. 
Наприклад, у багатьох програмах педагогічної підготовки вчителів 
іноземної мови звертається увага на методичне забезпечення 
ефективного засвоєння ними навчального матеріалу. Фундамент і 
основну методологічну засаду вузівського викладання становить 
дискусійніть, бо лише в процесі дискусій формуються професійні 
якості майбутнього вчителя.

Новаторство навчальних планів і програм зарубіжних 
педагогічних ВНЗ полягає в тому, щоб сприяти повному розкриттю 
ініціативи студентів,бути спрямованими на всіх студентів і водночас 
враховувати індивідуальні здібності, поєднувати єдині вимоги з їх 
гнучкістю [3, 86]. В основі гнучкої програми лежить можливість 
розв’язання будь-якого конфлікту за допомогою обговорення цієї 
програми зі студентами й викладачем і постійного її корегування 
[17, 74]. Своєрідність нової структури навчальних планів полягає ще й 
у збалансованості різних видів дисциплін, посиленні її комплексності, 
введенні міждисциплінарних курсів [3, 88].

Якщо на початку другої половини минулого століття був помітний 
відрив вузівської освіти і науки від практики (фундаментальні 
дослідження практично не існували) [16, 115], то індустріальна 
революція XX століття у зарубіжних країнах вплинула на зміну 
навчальних програм університетів у бік посилення практичної 
значимості курсів. Нововведення мали здебільшого прагматичний 
характер і були скеровані на зміцнення практично! підготовки, 
оволодіння конкретними практичними навичками [7, 1 40].
Методичне кредо американських університетів на рубежі століть. 
“Перехід теорій і концепцій у практику” [11, 73]. У нових програмах
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педагогічної підготовки вчителів іноземної мови відчувається 
прагнення поєднати оволодіння фундаментальними теоретичними 
знаннями з пошуком шляхів їх практичного застосування. На думку Л. 
Зязюн, “високий рівень та поєднання теоретичної і практичної 
підготовки вчителів, їх серйозне ставлення до своєї праці зумовлюють 
якісні показники вищої освіти” [9, 72].

Реалізація принципу зв’язку теоретичної і практичної підготовки 
студентів у другій половині XX — на початку XXI століття 
підтверджується тим, що здобуті знання і вміння закріплювалися та 
вдосконалювалися під час проходження педагогічної практики. Її 
проведення у цей період теж має свої особливості. Наприклад, у 
французьких ВНЗ практика відіграє важливу роль на другому курсі 
навчання. Орієнтовно 3-4 дні стажист проводить у школі, а в два інші 
дні він завжди має змогу отримати консультацію і підтримку 
викладачів.

Професіоналізації педагогічної діяльності майбутнього вчителя 
велику увагу приділяють в американських університетах. Педагогічна 
практика має тут кілька різновидів: лабораторна практика у
контрольованих умовах; спеціальна практика; спостереження за 
процесом навчання; відвідування адміністративних центрів освіти. У 
2002 році практику збільшено, і тепер вона триває півтора-два, а то й 
три семестри, чергуючись з курсами теоретичної підготовки. Цей факт 
є нововведенням у педагогічній підготовці, що сприяє підвищенню 
якості навчання майбутніх учителів іноземної мови.

Пасивна практика (перший семестр) здійснюється у лабораторії 
мікровикладання університету. Студенти подають записані на 
відеомагнітофон уроки, сплановані ними у відповідності до деяких 
моделей навчання. Ця робота студентів і проекти уроків отримують 
оцінку викладачів і однокурсників-партнерів.

Починаючи з другого семестру, студенти проходять практику в 
школі. Перший тиждень присвячений вибору школи, розробці 
індивідуальних планів. У школі майбутні вчителі займаються 
спостереженням і аналізом навчально-виховного процесу.

У третьому семестрі практика продовжується, але має вже інше 
навантаження. На цьому еталі практика “роздільна” за своєю 
організацією: після чотирьох тижнів перебування у школі студенти два 
тижні займаються аналізом проведеної ними роботи, а потім знову 
повертаються до своїх класів і продовжують педагогічну діяльність 
[10, 16].

В Україні, на жаль, у більшості навчальних планів вищих 
педагогічних закладів тривалість практики скорочується, а проведення 
її обмежується лише у загальноосвітніх школах. До того ж на І-ІІІ 
курсах вона має необов’язковий характер. Тому випускник 
недостатньо підготовлений до особистісно-зорієнтованого навчання в 
школі. Це означає, що необхідно збагатити зміст практичної



підготовки майбутніх учителів у відповідності до кращих надбань 
зарубіжної вищої педагогічної школи, надати педагогічним закладам 
можливість доповнювати педпрактику, змінювати обсяг і час, а також 
місце проведення.

Сучасний етап розвитку освіти повинен бути орієнтованим на 
пошук та реалізацію дійових методів розвитку людської 
індивідуальності, формування особистості як неповторного й 
унікального індивіда. Розуміння поняття індивідуалізації мовного 
навчання у зарубіжній педагогіці професійної освіти набуло розмірів і 
значущості концепції індивідуалізованого навчання мов [17, 72-73].

Чимало європейських країн, беручи до уваги вимоги реального 
життя, взялися на початку XXI століття активно розглядати питання, 
пов’язані з навчанням іноземних мов на початковому рівні. Ще у січні 
1989 року Рада Європи ухвалила початок роботи нового проекту 
“Вивчення мов для європейської інтеграції”, головними темами якого 
були визнані: нове і ширше визначення мети на різних рівнях освіти; 
використання нових технологій та ЗМІ; підготовка вчителів для різних 
рівнів навчання. Серед основних напрямів роботи проекту були: 
професійна зорієнтована освіта і раннє вивчення іноземних мов
[14.177].

На початку 80-х років минулого століття у переважній більшості 
європейських країн іноземна мова практично не вивчалася у 
початковій школі. На даний час у більшості країн ЄС викладання 
першої іноземної мови починається у віці 6-9 років. У Німеччині існує 
тенденція до раннього вивчення іноземної мови — з 6 років, хоча 
офіційно воно розпочинається у 8 років. В Іспанії акцент робиться на 
вивченні іноземної мови з 7-8 років, хоча обов’язкове вивчення 
розпочинається з 10 років [12, 74].

Найважливішою умовою успішного вивчення іноземної мови у 
початковій школі є підготовка вчителів для раннього етапу її вивчення. 
Забезпечення початкової школи кваліфікованими вчителями, на думку 
Т. Кошманової, вимагає:

• використання особливих особистісно-зорієнтованих методів;
• використання всієї різноманітності існуючих засобів навчання

[14.178];
• врахування зв’язку теорії і практики навчання;
• розвиток елементів постійного пошуку [10, 76].
Проведене нами дослідження дало можливість не лише

проаналізувати категорії та поняття вищої педагогічної освіти у 
зарубіжних країнах, а й виявити закономірності її становлення і 
розвитку в європейському освітньому просторі для визначення 
стратегії подальшого розвитку педагогічної освіти в Україні. Ми 
розглянули основне, на наш погляд, у системі підготовки педагогічних 
кадрів з іноземної мови у зарубіжних країнах, що доцільно було б
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використати для розбудови нової освітянської парадигми в Україні, і 
на основі цього можемо зробити висновки:

• професійна освіта у зарубіжних країнах максимально наближена 
до потреб суспільства;

• модернізація форм і методів педагогічного навчання ґрунтується 
на широкому застосуванні нових інформаційних технологій;

• аналіз програм і нововведень у зарубіжних університетах 
свідчить, що вони переважно спрямовані на організацію професійної 
підготовки вчителів іноземної мови, вдосконалення змісту навчання;

• система вивчення іноземної мови у педагогічних ВНЗ 
забезпечує високий рівень теоретичної та практичної підготовки 
вчителів іноземної мови;

• у напрямах пошуків шляхів перебудови педагогічної освіти 
чітко визначена тенденція індивідуалізації і диференціація навчання 
майбутніх учителів іноземної мови.

Дані про сучасні тенденції розвитку національних моделей 
педагогічної освіти у зарубіжних країнах можуть бути джерелом для 
створення нових педагогічних концепцій в Україні, які будуть 
адекватні сучасній парадигмі освіти. Інтегруючись у європейський 
простір національна освіта повинна використовувати позитивний 
досвід зарубіжних країн, але враховувати при цьому політичне, 
культурне і соціальне становище в нашій державі та вимоги 
суспільства на даному етапі його розвитку. На стадії інтенсивного 
пошуку оптимальних форм, методів і змісту підготовки вчителів 
іноземної мови у нашій країні досвід інших розвинутих держав може 
послужити надійним джерелом реформування та вдосконалення освіти, 
розробки нової концепції, яка відповідатиме загальноосвітнім 
стандартам.
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SUMMARY

The maierial of our research deal with the points in the system of training foreign language teachers in 
other countries which would be appropriate to use for the development of a new educational paradigm in 
Ukraine. The analyses of programmes and innovations of foreign universities proves that they are mostly 
directed at the organization of professional training of foreign language teachers and improvement of the 
content of teaching.

А.Павко, Л.Курило 
(Київ)

СТАН ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ В ІМПЕРСЬКУ ДОБУ 

(XIX -  ПОЧАТОК XX СТ)

Як свідчить історико-педагогічний досвід становлення та розвитку 
університетської освіти в Україні в імперську добу (XIX -  початок XX 
ст), в цей період були зроблені перші кроки на шляху виокремлення 
педагогіки із загальної системи наукових гуманітарних знань і 
отримання нею відповідного статусу самостійної навчальної 
дисципліни.

Незважаючи на те. що одним із завдань, поставлених перед 
Київським університетом при його заснуванні у 1834р. була підготовка 
учительських кадрів для середньої школи і в його структурі існував 
навіть педагогічний інститут1, проте педагогіка у Київському 
університеті тривалий час входила до складу предметів кафедри 
філософії і не вважалась обов’язковою дисципліною.

Викладали її переважно філософи, які були не обізнані зі 
специфікою шкільної системи освіти. Лише у 1850р. при університеті 
була створена кафедра педагогіки, яка проіснувала недовго. Протягом 
тривалого часу педагогіку як навчальну дисципліну викладав у 
Київському університеті доктор філософії і стародавньої філології 
С.Гогоцький, якого у 1854 р. було обрано ординарним професором 
педагогіки. Серед основних педагогічних праць С.Гогоцького слід 
назвати, «Введение в педагогику» (1855), “Философский лексикон
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(1868) “Краткое обозрение педагогики или науки воспитательного 
образования” (1871). В цих педагогічних працях, які не відзначилися 
високим науковим рівнем, він заперечує . доцільність навчання 
українських дітей їх рідною мовою, вважаючи всі педагогічні спроби 
“безглуздістю”, “педагогічним навіженством”, “дивовижним способом 
навчання”.3 С.Гогоцький у своїх дослідженнях проводив думку про 
тісний зв'язок педагогіки з психологією, етикою, гігієною, проте поряд 
з цим вважав, що “загальним посібником для педагогіки з боку 
правильного розуміння мети людського життя є релігія”.4 Аналізуючи 
розвиток історико-педагогічиих знань, С.Гогоцький розглядав їх у 
контексті філософських вчень Платона, Аристогеля, Ксенофонта, 
Плутарха, а також позитивно оцінював розвиток педагогічної теорії, 
науки в Німеччині, Англії, Франції, підкреслював творчий характер 
“російських педагогічних творів як перекладних, так і самостійних, або 
принаймі складених під впливом якої-небудь педагогічної школи”.5 
Оскільки в першій половині XIX ст суспільно-політичні умови для 
розвитку освіти і культури у Російський імперії, і зокрема, в 
Наддніпрянський Україні були несприятливими, то розвиток 
педагогічної, як і загалом наукової, думки в Київському університеті 
був повільним. З 1834 по 1855 рік професори і викладачі університету 
опублікували менш ніж 100 книг і статей.6

Після ординарного професора С.Гогоцького педагогіку у 
Київському університеті в другій половині XIX -  на початку XX ст 
викладали переважно професори і приват-доценти, для яких педагогіка 
не була спеціальністю. Як і С.Гогоцький, вони дотримувались думки, 
що теоретичні ідеї і принципи педагогіки розроблялись у Німеччині. 
Зокрема, на початку XX ст як лекційний курс з педагогіки у 
Київському університеті читав відомий приват-доцент С.Ананьїн, перу 
якого належить ряд науково-педагогічних праць. Як і його 
попередники, він перебував під сильним впливом іноземної педагогіки. 
У 1913р. у Києві за редакцією С.Ананьїна вийшла з друку праця 
професора В. Рейна “Очерк педагогики”. У передмові до неї
С.Ананьїн високо оцінив досягнення зарубіжної думки, проте внесок 
вітчизняних дослідників у розвиток педагогічної науки залишився ним 
непоміченим.7

Зауважимо про те, що професори і приват-доценти Київського 
університету брали активну участь у підготовці вчителів для середніх 
шкіл, викладаючи на спеціальних педагогічних курсах, створених при 
учбовому окрузі. Справа в тому, що педагогічна підготовка студентів 
університету в імперську добу була недостатня. У “Правилах 
императорського университета св.Владимира” відзначалося, що значна 
кількість студентів “виходить з університету з грунтовними і великими 
знаннями зі своїх спеціальностей, але як тільки вони ступають на 
посаду вчителя, виявляється, що вони не вміють, як слід, прикласти 
свої знання до справи.”8
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Студенти природничо-математичних і гуманітарних факультетів 
Не вивчали педагогічних дисциплін і спеціальних методик. 
Міністерство освіти нарешті було змушене звернути увагу на такий 
стан справ і, починаючи з 1908-1909 рр., при Управлінні учбовими 
округами були організовані щорічні педагогічні курсу. Там 
викладались педагогічні дисципліни з чисто практичним нахилом і 
значна увага приділялась вивченню конкретних методик. Так навчання 
в університеті доповнювалось педагогічною практикою.9

Наприкінці XIX -  початку XX ст. одним з науково-методичних і 
освітніх центрів становлення та розвитку педагогічної думки в Україні 
став Новоросійський (Одеський) університет. Професори університету 
А.Клоссовський, І.Занчевський, М.Ланге, М.Погруженко, 
А.Кононович, Б.Вериго та інші в нових історичних умовах продовжили 
педагогічні традиції М.Пирогова, К.Ушинського і зробили помітний 
внесок у розвиток педагогічної думки, теорії і практики викладання.

До плеяди відомих учених-педагогів Півдня України і, зокрема, 
Новоросійського університету слід віднести в першу чергу М.Ланге. 
Наприкінці 1888 р. його було призначено приват-доцентом кафедри 
філософії Новоросійського (Одеського) університету, якому він віддав 
32 роки життя. Після захисту в Московському університеті докторської 
дисертації на тему «Психологические исследования. Закон 
перцепуции. Теория волевого внимания».10 М.Ланге отримав посаду 
екстраординарного професора Новоросійського (Одеського) 
університету. Протягом 1894-1895 рр. М.Ланге читав в університеті 
лекції з психології та педагогіки паралельно з курсом філософії, а 
згодом як самостійні дисципліни. Це було принципово важливим 
фактом із життя дореволюційної вищої школи Російської імперії.

Розробивши авторську програму з курсу педагогіки, М.Ланге 
отримав дозвіл від Міністерства народної освіти про впровадження в 
навчальні плани університетів педагогіки як самостійної дисципліни.11 
Він настирливо відстоював ідею педагогічної освіти для випускників 
університету, аргументуючи свої вимоги необхідністю поліпшити 
навчання і виховання у середніх навчальних закладах. М. Ланге у своїх 
працях проводив думку про те, що в університетах паралельно з 
читанням загального курси педагогіки потрібно запроваджувати 
лекційні курсу з основ дидактики, організувати проведення 
семінарських занять з методики навчання та історії педагогічної теорії. 
Професор М.Ланге неодноразово ставив перед Міністерством народної 
освіти та університету питання про створення самостійної кафедри 
педагогіки. Визначаючи її склад, він підкреслював, що кафедра 
повинна комплектуватись науковими співробітниками, які б мали 
Досвід роботи в школах.12 М.Ланге висловлював серйозну 
занепокоєність відсутністю грунтовних досліджень з педагогіки, 
вказував, що «сучасна педагогіка як наука, перебуває в надзвичайно 
хаотичному стані...».13 Він вважав, що в педагогіці потрібно активно
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застосовувати експеримент, а розвиток педагогічної теорії і практики 
повинен базуватися на «науковій розробці питань педагогіки». Одним 
з першочергових завдань становлення педагогіки як навчальної 
дисципліни професор М.Ланге вважав сіворення колективними 
зусиллями наукових співробітників і педагогів-практиків системи в 
педагогічній науці. На думку М.Ланге, педагогіка є суспільною 
наукою, яка необхідна і має виключне значення для життя громадян. 
Педагогіка, за його глибоким переконанням, є “теорією таких 
суспільних союзів, як: преса, вища та середня школа”.1 Професор 
М.Ланге неодноразово виступав з лекціями з педагогіки, 
популяризуючи ідеї К.Ушинського і розвиваючи власний погляд на 
загальний культурний розвиток людини. Він активно боровся за 
реформу середньої школи, розглядаючи два кардинальні питання її 
розвитку: як і чому навчати підростаюче покоління.

Подібно до К.Ушинського та М.Пирогова, М.Ланге розглядав 
педагога як центральну фігуру навчально-виховного процесу і 
закликав стимулювати творчу думку, пройматися довірою до нього та 
педагогічного колективу. Професор М.Ланге наполягав на тому, що 
вчитель повинен об’єднати освітню і виховну роботу, розвивати власне 
теоретичне пізнання, безперервно удосконалюючи методику своєї 
роботи, оскільки науковий підхід до проблеми освіти і виховання 
передбачає безпосередній і потужний вплив особистості викладача на 
учнів.16

Трансформаційні зміни у викладанні педагогії протягом XIX -  
початку XX відбулись у вищих навчальних закладах Східної Галичини, 
зокрема у Львівському університеті. Зазначимо, що з 1772 по 1867 р. 
серйозний вплив на педагогічні процеси у середній та вищій освіті 
краю мала церква як основний культуротворчий суспільний інститут. 
Філософія освіти ґрунтувалась на релігійно-духовній парадигмі і 
включала погляди тих філософів і педагогів, які їй відповідали 
(Я.Коменський, С.Конарський та ін.). Водночас і в цей період на 
території Австрії стає помітним вплив процесу секуляризації культури 
та освіти, що знайшли свій вияв у поширенні ідей французького та 
німецького Просвітництва, педагогічних поглядів Дж.Локка, Ж.Руссо, 
й Г.Песталоцці, А.Дістервега, Ф.Фребеля, котрі у великій мірі 
визначали загальні підходи до організації навчання.17

До 1867р, який ознаменував початок офіційного переходу функцій 
управління освітою від церкви до держави, зміну релігійно-духовної 
парадигми освіти на світську, педагогіку у Львівському університеті 
читали переважно священики -  викладачі теологічного факультету. 
Викладання педагогіки здійснювалось переважно німецькою мовокх 
оскільки офіційно польська мова була визнана державною у 1897 р. 
Як свідчать історичні документи, з др.пол.ХІХ ст. курси педагогіки у 
Львівському університеті читали головним чином на теологічному і 
філософському факультетах вже кваліфіковані спеціалісти -  доктори
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наук, професори. У 1879/80 навчальному році професор Ф.Костек 
викладав німецькою мовою педагогічний курс “Виховання - наука”
На філософському відділенні курс “Енциклопедія педагогіки” читав 
професор Е. Черхавський, а “Історію педагогіки” доцент Е. Охорович.19 
Наприкінці XIX ст у Львівському універсистеті приділялось більше 
уваги педагогічним наукам та їх диференціації. Так, на філософському 
відділені професор О. Скорський вів курси "Загальна педагогіка“, 
“Педагогіка” і “Загальна дидактика”. У 1906/1907 навчальному році 
доцент Б.Маньковський читав спецкурс з історії педагогіки XVII ст."°

З 1890 р. педагогіку українською мовою у Львівському 
університеті почав викладати І. Бартошевський, який написав декілька 
українських підручників для студентів університету. Важливою подією 
у науково-педагогогічному житті Львівського університету стало 
опублікування у 1891 р. І. Бартошевським підручника під назвою 
“Педагогіка руська або наука о воспитаню”. У вступі, який містить 
короткий історичний огляд розвитку педагогіки, І. Бартошевський 
обґрунтував тезу проте, що педагогіка є наукою про виховання 
підростаючого покоління. На думку автора, виховувати -  це “значить 
розвивати вроджені сили духовні і тілесні людини відповідно до її 
призначення і мети. Без знання того призначення, без знання законів 
розвитку людини виховати її не можна”.21

Аналізуючи в контексті завдань спеціальної педагогіки виховні 
системи Руссо, Канта, Гербарта, І. Бартошевський дійшов висновку, 
що жодна із нехристиянських систем не може бути основою доброго 
виховання. Його може забезпечити лише виховання християнське, яке 
включає і ті завдання, які ставлять перед собою нехристиянські 
системи. Предметом виховання автор українського підручника з 
педагогіки вважав дитину, її тіло і душу. На його думку, для успіху у 
вихованні педагог повинен пізнати природу та індивідуальність 
дитини, вести за нею психологічні спостереження, узагальнювати та 
аналізувати його практичні результати. У своїй праці І.Бартошевський 
провів думку про те, що метою духовно-морального вихованя є 
мислення, почуття і бажання вихованців. Серед почуттів 
підростаючого покоління лектор звернув особливу увагу на 
формування любові до вітчизни.22

Отже, протягом довготривалого історичного періоду в 
суспільному та культурно-освітньому розвитку України, окресленого 
межами XIX -  початку XX ст, відбулись трансформаційні процеси 
становлення наукової та навчально-методичної педагогічної думки в 
українських університетах Росії та Австро-Угорщини. Саме її 
еволюційний, хоч і не достатньо потужний розвиток у національних 
університетських центрах, а також значні організаційні зусилля 
професорів зумовили поступове висунення педагогіки на одне із 
чільних місць серед навчальних дисциплін загальнопрофесійного та
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гуманітарного циклу, які вивчались у східноукраїнських і 
західноукраїнських університетах в імперську добу.
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Оксана Палійчук 
(Чернівці)

АНТОНІНА ГОРОХОВИМ -  ТВОРЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ 
ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ В ДІАСПОРІ

Сутність змін, які відбуваються у суспільстві та системі освіти 
свідчить, що в Україні реалізується глобальна за характером освітня 
реформа. В складних реаліях сьогодення гостро постала проблема 
створення виховної системи, адекватної потребам сучасної Української 
держави та багатовіковим національним традиціям українців. Адже 
формування високоосвічених, духовно багатих, морально стійких 
особистостей неможливе без урахування багатовікових народних 
здобутків, прогресивних надбань педагогічної думки в Україні та в 
діаспорі. На жаль, педагогічні погляди, просвітницька діяльність 
багатьох учених-педагогів. які активно діяли на теренах України в 20- 
-'0-х роках минулого століття і вимушено виїхали за кордон, де
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продовжили творення української виховної системи, малодосліджені. 
Серед них яскравою постаттю виділяється активна громадська діячка, 
творчий педагог Антоніна Горохович.

Життєвий шлях А.Горохович лише частково висвітлений в 
періодиці канадської діаспори (м.Торонто), та й то в статтях- 
некрологах Н.Когуської, Є.Рослицького, Л.Храпливої-ЦЦур, а також у 
відгуках А.Курдидика, А.Стебельської на друковані праці вченої. В 
Україні діяльність А.Горохович привернула увагу вченого-історика 
Гурія Бухало, який висвітлив окремі аспекти її життя.

Мета нашого дослідження - розкрити життєвий і творчий шлях 
співавтора української виховної системи в діаспорі А.Горохович.

Антоніна Горохович -  талановитий педагог, активний діяч 
українського національного руху в Канаді, голова Об'єднання 
Працівників Літератури для Дітей і Молоді, член Пласту в Канаді, 
письменниця, літературознавець, журналіст, член проводу Товариства 
Волинян у Торонто.

Народилася Тоня Горохович 3 березня 1913 року в селищі Великі 
Межирічі поблизу Рівного на Волині в багатодітній родині Параскеви і 
Тихона Гороховичів. Початкову освіту здобула дома від приватного 
вчителя. З дитинства належала до Пласту й виконувала в ньому різні 
функції -  від юнацької курінної до діловода Уладу Пластових Новачок 
у Головній Пластовій Булаві. Після отримання середньої освіти в 
Українській приватній гімназії в Рівному, пройшла курс організаторок 
Матірного Союзу Українок на Волині, де брала активну участь у 
громадському житті міста й краю, зокрема в роботі Союзу українок, 
сфера діяльності якого поширювалася на все тодішнє Волинське 
воєводство. Була членом Головної управи Союзу українок, її 
незмінним секретарем протягом багатьох років. Саме завдяки їй 
засновано значну кількість філій і гуртків Товариства в містах і селах 
Волині, відкрито читальні, організовано хори, бібліотеки, влаштовано 
театральні вистави, концерти, наради, вечорниці, які забезпечували 
освіту й товариське життя українського жіноцтва. А.Горохович 
боролася за відкриття дитячих захоронок, вакаційних осель, бурс для 
бідної молоді, курсів для неграмотних, своїми палкими виступами на 
зборах, нарадах заохочувала жінок до просвіти і науки. ”До вас, 
товаришки, звертаюсь з проханням. Нехай мірилом Ваших 
патріотичних почувань буде активізм у народній праці. Нехай не 
лякають Вас невигоди, ані жаль за „змарнованою неділею”, ані брак 
цивільної відваги, бо замало є хотіти працювати й теоретично 
віддавати себе на послуги високим ідеалам, замало подавати проекти.. 
Треба самому дати запрягти себе до праці” [1]. Найважливіші завдання 
жіноцтва виголошені нею 16 травня 1937 року, є надзвичайно 
актуальні й сьогодні: ’Зрозуміти вагу піднесення нашого господарства 
і народного харчування; допомога жінкам у вмінні роздіяювати працю 
між усіма членами родини, щоб знайти час зайнятись собою; поширити
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розуміння потреби виховання дітей; одною з найперших потреб на часі
є потреба дитячого садка ’ [1].

Після заборони польським урядом української освітньо- 
громадської праці на Волині громадська діячка переїхала до Львова, де 
записалася на філологічний факультет університету. Студіювала 
україністику. Вибух Другої світової війни перервав її студії, а оскільки 
за німецької окупації у Львові не було жодного факультету 
гуманітарних дисциплін, то ж довелося перейти до 
сільськогосподарського інституту в Дублянах. У цей час вона працює 
інструктором вишколу вихователів дитячих садків, кооперативних 
пропагандисток вишколу, керівників сільських гуртків Союзу українок 
у Львові. У 1944 р. потрапила до Німеччини, де закінчила студії 
агрономії в Українському Технічно -  Господарському Інституті в 
Регенсбурзі. Після переїзду в 1948 р. до Канади продовжувала 
навчання і 6 жовтня 1967 р. захистила магістерську роботу на 
Славістичному відділі Оттавського університету.

З 1956 року А.Горохович викладала україністику на курсах 
українознавства, працювала вчителькою українських шкіл у Торонто. 
Найбільше років свого життя присвятила українській мові: брала 
активну участь у підготовці шкільних підручників, виступала на 
конференціях, учительських курсах, фестивалях Живого Слова. “Мова 
- це справа національного престижу. Уявлення про величину народу, 
його культуру, його розвоєві тенденції у великій мірі дає мова. Чим 
мова народу популярніша в світі, тим значення того народу більше 
серед народів світу. Українська мова належить до мов велетнів, тобто 
займає вона чотирнадцяте місце серед світових мов...Знецінювання 
своєї мови - це національна безтактність” [2, 6 ].

Перебуваючи на чужині, А.Горохович продовжує активно 
працювати в Пласті. Вона -  член Головної Пластової Ради, головна 
булавна Уладу Пластових Новачок, Крайова комендантка пластунів у 
Канаді, секретар Головної Пластової Булави, секретар старшини в 
Канаді. Щирий патріот, активний борець за національну ідею 
А.Горохович стала ідеологом Пласту. Теоретичним засадам 
організації, методиці виховної роботи із молоддю присвячено багато її 
статей: „Три головні обов’язки пластуна”, „Пласт і українознавство”, 
„Провід пластового табору”(з досвіду комендантки), „Юнацькі 
табори”, „Як жити згідно з пластовим законом”, ”3а осучаснення 
Пласту і утри валення його в діаспорі”, „Виклик пластовому 
майбутньому” та ін. Три головні обов’язки пластуна (вірність Богові, 
вірність Україні, послух пластовому проводу) були основою, 
філософською концепцією її життя. Мета діяльності А.Горохович у 
Пласті не менш велична — виховання українців у діаспорі 
повноцінними громадянами своєї країни, але водночас тісно 
пов’язаними з українським народом вузлами української мови і
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культури, із християнсько-етичними вартостями та творчою дією для 
України.

Піклуючись про реалізацію виховного ідеалу, вона слушно 
наголошує: „Треба нам бібліографії допоміжної літератури пластового 
виховника, вибір художніх творів із тематикою релігійного, 
національного, морального та інших аспектів виховання на такі теми, 
як українська родина, мішані подружжя і національне виховання, 
збереження, плекання і поширення української традиції, українська 
духова культура, українська школа і наука, українська спільнота в 
діяспорі та її ставлення до України, українська держава... сучасна 
Україна(у найширших аспектах!)” [3]. Між численними в діаспорі 
пластовими комендатурами, реферантурами, секретарствами та 
іншими постами, особливого її піклування зазнає пластова преса і 
видання. А.Горохович тривалий час працює редактором журналів 
„Юнак”(1968 - 1981), „Готуйсь”(1971- 1996), „Пластовий шлях”. її 
подвижницьку працю на ниві журналістики влучно характеризує 
Л.Храплива-І_Цур: “Нераз вміла голодувати цілими днями, бо „якось 
ніколи було про це подумати”, проте ніколи не забувала 
потурбуватися, чи її співпрацівники нагодовані і забезпечені. 
Просиджувала довгими роками й ніким нечисленними „надгодинами ” 
у домівці Пластового Видавництва, де не було ні вікон, ні вентиляції. 
Дуже часто обходилась тільки хлібом і водою. Добрі люди 
порівнювали це місце праці до підвалу в Соловецькому монастирі, де 
в’язнили гетьмана Кальнишевського...”[4, 6-7]

З 1963 по 1990 pp. талановита наставниця молоді тісно співпрацює 
з Союзом Українок Канади, з журналом „Промінь”, друкуючи майже в 
кожному його номері статті на літературні, громадські та виховні теми 
під псевдонімами Уляна Пелех, Волинянка, Сестричка Уля та ін.

За покликанням душі -  педагог, вона все своє життя присвятила 
рідному шкільництву, творенню та реалізації української виховної 
системи. А.Горохович активно співробітничала з Комісією 
Шкільництва при Онтарійській Раді КУК, була пресовою референткою 
і секретарем Світової Координаційної Виховно -  Освітньої Ради, 
організатором та викладачем курсів вишколу вчителів рідних шкіл. 
Проблеми національного, морального, розумового, естетичного 
виховання молоді широко висвітлені в численних її статтях, 
надрукованих у журналах „Нові дні”, „Новий шлях”, „Рідна школа”, 
„Рідношкільник”, „Пластовий шлях”, „Промінь”, газеті „Свобода”. 
Дуже цікавою є її грунтовна педагогічна праця „Батьки і 
діти”(Торонто, 1965 p.), перевидана в Україні під назвою „Плекаймо в 
дитині і розум і душу”(Дрогобич, 1992 p.). В ній автор теоретично 
обгрунтовує виховання дитини в сім’ї, розкриваючи такі важливі 
питання, як духовна єдність поколінь, здорова атмосфера дому, 
усвідомлення батьками виховних цілей, свідомість та відповідальність 
батьків, емансипація матері, що мало висвітлені в українській
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педагогіці. А . Гороховим доводить необхідність створення в діаспорі 
української виховної системи, показує роль у ній батьків, громадських 
організацій, церкви, автор розкриває основи релігійного виховання, 
характеризує такі важливі духовні якості, як почуття справедливості, 
скромність, великодушність та особливості їх виховання у дітей. 
Значна частина книги присвячена рідній мові, формуванню культури 
мови дома. В ній вміщено багато цікавих методичних рекомендацій, 
ефективних методів, прийомів та форм роботи з дітьми. Праця 
А . Гороховим є своєрідним навчальним посібником з родинної 
педагогіки, і шкода, т о  вона маловідома в Україні і не 
використовується належним чином під час вивчення педагогічних 
дисциплін у вищих навчальних закладах.

А.Гороховим, як засвідчує аналіз її творчого доробку, була 
неабияким знавцем не лише педагогічних проблем, а й літератури. 
У газетах і журналах друкувалися її численні статті на літературні 
теми. Ще завершуючи свою українознавчу освіту ступенем магістра в 
Оттавському університеті, вона вибрала темою дисертації поетику Лесі 
Українки та її афоризми. Глибока і солідна праця з ’явилась пізніше 
окремим книжковим виданням, яку видав інститут Дослідів Волині. 
Монографія досі користується великою популярністю в Канаді. 
Рецензенти високо оцінили її. Аріадна Стебельська, зокрема, зазначає, 
що праця Антоніни Горохович належить до найповніше опрацьованих 
досліджень форми і змісту творчості Лесі Українки. Літературознавець 
А. Юриняк звернув увагу на те, що „книжка незвичайно вартісний 
оригінальний причинок до всебічного пізнання титанічної творчості 
Лесі Українки... Направду, досі нам невідомі літературні праці про 
Лесю Українку, де б афоризми в її ліриці і драматичних творах були 
так ґрунтовно досліджені й дбайливо зілюстровані взірцями -  
прикладами, як це спромоглася виконати Антоніна Горохович” 
[5,137].

Окремим її зацікавленням був рух літераторів -  дисидентів в 
Україні. За їх творчість особливо пильно слідкувала, розшукувала їх 
твори, а згодом видала книгу ’’Від розстріляного до замученого 
відродження” (1988 р.). Серед її опублікованих праць заслуговують 
уваги дослідження „Діалог у стилі Лесі Українки ”(1978 р.) та

„Людина в літературі Русгі - України”(1983 р.). В одному з листів 
до свого знайомого в Рівному вона писала: „ Маю вже готові матеріяли 
для підручників з українознавства Є матеріяли для дітей (навіть 
наймолодших), для юнацтва, теж для батьків з порадами для вчителів ” 
16, 6]. Однак завершити свій задум не змогла.

В особистому житті А.Горохович мала багато друзів, велику 
родину в Україні, якою дорожила. З перших днів приїзду до Канади 
вона відшукала сною родину, яка повернулась із заслання до 
Казахстану. Все добро, яке залишилось у рідних краях було знищено. І 
тому свої заощадження Тоня почала віддавати на допомогу' родині. Тай
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сама мріяла про ті хвилини, коли зможе ступити на рідну землю. 
Перша омріяна зустріч відбулася в 1968 році. Чотири рази була в 
Україні, а після останньої поїздки п’ять разів їй було відмовлено в 
наданні візи - мовляв, вона „запекла націоналістка”. Нарешті у 1978 р. 
вона знову прибула в Україну, але комуністична влада організувала 
„теплий прийом”, надрукувавши в „Літературній Україні” статтю 
„Заокеанська пташка з-під оунівського дашка”, і звинуватила у 
шпигунстві. Та це не вибило з творчого ритму науковця, вірну дочку 
України, а навпаки стимулювало до праці на благо рідної землі.

У її житті ніколи не було слів “не можу”, “не маю часу”. Було 
“треба й візьмуся і за цю працю.” Так було з головуванням в 
Об’єднанні Українських Працівників Літератури для Дітей і Молоді. 
“Було треба,” бо інакше об’єднання явно розпадалося після смерті 
останнього голови Івана Боднарука, то ж “сестричка” взяла на себе й 
цю відповідальність, яку несла майже до смерті. Саме завдяки цій 
талановитій жінці об’єднання письменників ожило, потужно 
запрацювало під девізом „Українську книжку -  українській дитині -  по 
всьому світі !”.

За довголітню жертвенну працю (згідно з пластовою ідеологією) у 
рядах українського Пласту й української громади, за посвяту всього 
життя рідному шкільництву, створення в діаспорі української виховної 
системи, літературну і наукову творчість Пластова Організація 
нагородила А.Горохович медаллю св. Юрія в золоті - найвищою 
нагородою за працю в організації, а також медаллю Вічного Вогню в 
золоті за подвижництво на громадській ниві.

У жовтні 1983року Конгрес Українців Канади відзначив Тоню 
Шевченківською медаллю за її плідну багато аспектну працю в 
українській громаді [7, 154-155].

Через шалений ритм життя невтомна трудівниця не зауважила, як 
безжалісна недуга знищувала її організм. Ніхто ніколи не чув, щоб 
Тоня чогось вимагала для себе, на одному тільки настояла, щоб її 
поховали на рідній землі. 3-го квітня 1997 року відійшла у вічність 
людина, яку знало все свідоме українське Торонто. Домовину з тілом 
покійної перевезено на Батьківщину і 22 квітня 1997 року поховано в 
рідному селі Межирічі.

Зазначимо, що творча спадщина видатного українського педагога, 
одного із засновників української виховної системи в діаспорі, 
Антоніни Горохович майже не відома на Батьківщині і тому потребує 
детального вивчення, щоб стати загальнонаціональним надбанням, 
важпивим засобом виховання підростаючих поколінь українців.
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SUM M ARY
Oksana Paliychuk 

ANTONINA GOROHOVICII IS A TEACHER, CREATOR OF THE 
UKRAINIAN EDUCATE SYSTEM

In the article the vital and creative way o f  Antonina Gorohovich is exposed, known abroad 
and not enough known in Ukraine teacher, research worker, literary critic, journalist, active 
publicman. An author concentrates attention on pedagogical activity o f  scientific, which is partly 
represented in fundamental labour „Parents and children” and is an original manual on family 
pedagogics, that contains methodical recommendations in relation to education o f  children in 
family.

Анна Панчук 
(Хмельницький)

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРІВ 
ІОАННИКІЯ ГАЛЯТОВСЬКОГО

Державотворчі процеси в Україні зумовили докорінні зміни в 
усіх галузях суспільного життя, і особливо у сфері духовної 
культури, освіти, науки. За таких умов різко посилився потяг до 
релігії, відвідування церкви, оскільки переосмислюються не лише 
пріоритети християнської моралі, а й її культурно-історичне 
значення, зростає її вплив на формування почуттів та емоцій 
молодих людей. У цьому багатоаспектному процесі важливу роль 
відіграє творча спадщина видатних українських державних діячів, 
учених, педагогів, мислителів різних часів і епох, які плідно 
працювали на ниві виховання національної свідомості рідного 
народу, несли на олтар його свободи свій непересічний талант, 
щедрість серця і багатство душі. Почесне місце в цьому 
нескінченному ряду відважних лицарів духу займає видатний 
проповідник XVII століття Іоанникій Галятовський (1628-1688). 
Виховний потенціал його творів -  це ще один із найвищих щаблів 
української духовності, збагаченої його могутнім талантом, 
інтелектом, полум'яним патріотизмом, невсипущою працьовитістю 
на благо України та її синів і дочок.

Спадщина І.Галятовського -  багатогранна, своєрідна, 
нерівноцінна за своєю значущістю, викликає неоднозначну оцінку. 
Одна група дослідників творчого здобутку мислителя, заперечуючи 
все консервативне, що було в його поглядах, ідеалізувала його, друга 
-  використовуючи той факт, що його світоглядна позиція не
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збігалась із офіційно прийнятою, свідомо замовчувала глибокий 
патріотизм його творів, і зараховувала через це до схоластів.

Першим дослідником творчості І.Галятовського вважається 
Микола Сумцов, який намагався розкрити його творчість як 
провідну в галузі літератури. Більш активним і глибоким є 
дослідження відомого суспільно-політичного діяча, педагога Івана 
Огієнка. Саме його можна вважати вихідним пунктом у намаганні 
правильно оцінити творчість видатного науковця. Багато часу справі 
вивчення творчого доробку І.Галятовського присвятили академік 
І.Білецький, професор С.І.Маслов, доктор філологічних наук, 
професор П.Н.Попов. Дослідження останнього були водночас 
першою спробою проаналізувати полемічну творчість видатного 
гомілета.

Сучасним дослідником творчості відомого проповідника можна 
вважати І.П.Чепігу, в дисертаційному дослідженні якого 
розглядається творчість І.Галятовського в філологічному аспекті. 
Однак жодним вченим не охоплено такої величезної грані його 
творчості, як педагогічна. Дослідженню даної проблеми ми і 
присвячуємо нашу статтю.

Ядром науково-педагогічної спадщини І.Галятовського є 
моральне виховання. Адже абсолютно всі проповіді та промови 
великого педагога приховують в собі неоціненний виховний 
потенціал. Запорукою успішного виховання, на думку
І.Галятовського, мають бути добрі настанови, вчинки, що 
переконливо засвідчують про сформований моральний ідеал 
християнина.

Протягом усього життя талановитий проповідник робив усе 
можливе для морального вдосконалення членів суспільства, 
поліпшення життєвого рівня народу. Головною метою його 
педагогічної діяльності було вирішення єдиного завдання -  
формувати моральні поняття, судження, почуття і переконання, 
навички і звички поведінки, які відповідали б суспільним нормам, 
передовим вимогам епохи.

Взагалі науково-педагогічна творчість І.Галятовського -  
вузловий етап в історії культури, філософської, етичної та 
педагогічної думки України ХУП століття. Багатогранність 
обдарування, широка ерудиція, глибокі знання, віра у незборимий 
дух українського народу, бажання досягнути висот християнської 
етики, моралі найтісніше пов'язані з педагогічно-проповідницькою 
діяльністю одного із найвеличніших освітніх і культурних Д'ЯЧІВ 
ХУІІ століття. Великий науковець розумів, що найголовніше 
завдання його як духовного провідника народу -  це сформувати 
працелюбність, високі моральні якості, риси борця за 
справедливість, розум, красу душі, тобто, кажучи сучасною мовою, 
виховувати всебічно і гармонійно розвинену людину.

юз



Засвоєння моральних норм було одним з найважливіших питань, 
яким займався Іоанникій Галятовський упродовж всієї педагогічно- 
проповідницької діяльності. "Моральна" мета пов'язана із земним 
життям і реалізується шляхом досягнення блага в реальному бутті. 
Благо є, було і буде загальною метою всього людства. І хоча у 
кожної людини є своя моральна мета, проте всі люди, на його думку, 
прагнуть до утвердження духовної культури в собі самому, до 
самоствердження.

І.Галятовський у педагогічній діяльності дотримувався такого 
правила: все творити заради блага людей. До співрозмовника 
необхідно звертатись як до намісника Бога на Землі, з мірою любові 
та поваги, що дарована людині разом із життям. Свою діяльність 
видатний педагог орієнтував на добро. Він був переконаний, що у 
внутрішній мотивації, у визначеній меті обов'язково повинна бути 
установка на добрі позитивні почуття, які необхідно донести до 
навколишніх. За Біблією, добро було вихідним "началом" і з'явилось 
набагато раніше зла. А зло - це "те, чого ви би самі собі не 
побажали" [Єв. Від Матвія, гл.7, вірш 38].

Свій непересічений талант просвітника, педагога, він 
використовував для формування у молоді любові до культурних 
цінностей, патріотизму, поваги до споконвічних традицій 
українського народу, глибокої духовності особистості, оскільки 
добре розумів, що саме служителі церкви -  священики є 
найяскравішим прикладом для всіх людей. Саме їхня поведінка 
повинна бути зразковою, тому "процес виховання" необхідно 
починати саме з них. Служителів церкви І.Галятовський називає 
трубами, бо вони голосно, як труби, проповідують слово Боже. Він 
вимагає, щоб духовний сан "був досконалішим від світського. 
Світські люди повинні бачити побожне і праведне життя священиків, 
свої чесноти і добрі вчинки будувати на них. Христос назвав 
духовних проповідників світлом, світу, свічкою, поставленою на 
світильнику, щоб освічувала все навколо. Вони мусять світити 
прикладом і чинити те, чого інших людей навчають" [5, 101-102]. 
Саме завдяки такому підходу до формування християнської моралі
І.Галятовського можна назвати одним із найвидатніших педагогів, 
того часу, які розуміли, що "лікувати треба не хворобу, а 
першопричину". Священик, на думку проповідника, не має права на 
помилку, адже несе надзвичайно велику відповідальність за свої 
вчинки: "Не так теди Бог ображаєтся, гди згрішит світцкій чоловік, 
як ображаєтся, гди згрішит духовний священник, албо законник, бо 
духовниі сут занійшї от людей свіцких, зачим мают бити 
цнотлившії" [1, 30].

За його переконаннями, "навчають людей вчителі, ... щоб ходили 
до церкви, не пиячили, не були гнівливими”, а священики ж нехай 
вчать людей бути не жадібними, щоб остерігалися всякого гріха, і
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головне, -  нехай подають гарний приклад для наслідування 
[2, 1371.

І.Галятовський вважає, що людина повинна дотримуватись 
заповідей задля свого ж добра. Відносини Людина -  Бог описуються 
у вигляді "людина-дзеркало". Дзеркало відображає всі вчинки і. 
якщо людина посміхається, даруючи добро, воно відповідає 
усмішкою. Так і в стосунках з Богом. Спрямовуючи добро, ми 
отримуємо його ж від Господа: "Коли людина дивиться у дзеркало, 
воно глядить на неї, коли ж людина відвертається від дзеркала, то 
воно відвертається від неї" [2, 137].

Джерелом усіх нещасть він вважає гріх. Тому у своїх працях 
багато уваги приділяє його описові. Основою гріха, за 
І.Галятовським, є гординя, слабість та несвідомість.

А ще звертається він і до військових: "Могутся от Христа учити 
рицери, гетманы, полковники й всь люде воєнний... Чого ж ся мают 
рицери от Христа учити? Нехай учатся нікому кривди не чинити, бо 
Христос, будучи рицером, нікому кривды не чинив, нікого не 
зневажал, не бил, не лаял, не шарпал чужих маетностей" [2, 1291.

Отже, аналізуючи тодішню соціальну ситуацію в Україні, 
І.Галятовський робить висновок, що починати змінювати ситуацію 
на краще необхідно саме із панування духовного над матеріальним. 
Усіма способами він закликав мирян зоглянутися і зрозуміти: таке 
відношення один до одного, до святих справ і, що основне, до творця 
Всесвіту не приведе до добра. А, отже, необхідно протидіяти злу -  
вчинками милосердя, розуміння, любові. Зумовлено це ще й тим, що 
Україну в ХУ1І столітті мучили два нещастя: безперервні війни та 
релігійна боротьба. І.Галятовський добре розумів, що народ був 
замучений отими нещастями. Тому майже всі його проповіді є 
згадуванням про "гонимую церковь православную", про війну, що 
пила без кінця найкращу кров України, та про біди, викликані нею. 
Причиною війн педагог вважає гріхи людей. Він, зокрема, зауважує: 
"Напоминаеть Богь людей гръшныхь, й караеть войною... й иншыми 
тяготами, жебьі ся каяли" [2, 132]. Як видно, великий проповідник 
був противником війни, яку ведуть без причини: "Не помогает зась 
Христось на войнъ тоемь людям.... Который не слушне, безь даня 
жадной причини воють" [2, 91].

Ситуація в Україні ускладнилася ще й тим, що після смерті 
Богдана Хмельницького (1657р.) набула великого розмаху 'війна 
Домова” -  внутрішня міжусобиця. Досить було “вояковь 
Драпъжныть -  Турковь, Татаровь й непріятелей иншихъ отчызны 
нашей" [2, 2], а тут доводиться воювати із своїми. З цього приводу 
І.Галятовський написав так байку: “Єдного орла лострьлено
стрълою, а гды пойзрьлх орель на тую стрълу, обачиль на ней пюра 
орлии, й почал мовити: не жаль мнь, же мене беть тое дерево й
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желъзо, котороесч въ той стрыль знайдуеть, бо то єсть чужое, але 
жаль мнъ, же моижъ пюра орлій орла бють мене..."

"Єсть то байка”, -  додає Галятовський, "але до нашей мови
квадруєть" [2, 13].

Будь-яка несправедливість, насильне заволодіння чужим майном 
були викликані тією нескінченною війною. Тому своїми 
проповідями І.Галятовський гаряче протестує проти подібного зла.

У другому казанні на св. Миколи проповідник стверджує, що 
"некоторые люде шукають маетностей чужих, жебы их могли 
порвати и на свій пожиток обернути" [2, 377]. Такі люди, за його 
переконаннями, заслуговують осуду, поза як "чужыи грунты, пляцы 
и дворы отіймують и собъ пространное, а людямъ тесное місце 
чынят". Деякі навіть "добра Монастьірскіи, церковный, міста, села, 
грунты и маетности инши Богу й Преч. Богородици отданыи 
заїжджають и собі привласнюють" [2, 293].

Проголошуючи писуючи ідеї добра і справедливості, морального 
самовдосконалення, І.Галятовський застерігає всіх від такого гріха, 
описуючи кару Божу тим, що "шарпають чужыи добра и маетности 
пустошать" [2, 143]. А карою Божою на тому світі "нехай
сподіваються от Преч. Діви такого караня, же их порвуть злыи 
духове и в езері пекельномъ утопят" [2, 295]. Він пропонував також 
поділити багатство заможних людей на три частини -  для бідних, 
для монастирів, а третю частину залишити їм самим.

Досить часто проповідник апелював до совісті попів, до людей, 
"хто мает достаток злота, срібла, грошей и инших скарбов", щоб 
вони роздавали його убогим, на побудову лікарень, монастирів, 
церков, для викупу з неволі бранців. Сам він "волает до Бога о 
помсту утрапенье...невольников" [3, 88]. А в "Науке о сложеніи 
казань" дає пораду священикові "вихвалять" померлого за те, що він 
"выкуповал й вызволял невольников з неволи" [2, 520].

Не проминув увагою І.Галятовський і суддів, яких звинувачував 
за те, що судили вони не по совісті, брали хабарі, зловживали 
приятельськими стосунками, "жебы справедливе судили каждого 
человека, богатого и убогого, знаемого и незнаемого, жебы не 
глядели ни на подарунки ни на приятельство, бо Христос 
справедливее будет всех людей в останний день судити" [2, 131].

Зазначимо, що абсолютно всі казання педагога-проповідника 
збагачені моральним змістом, несуть у собі високий виховний 
потенціал. Так, наприклад, неодноразово виступав Галятовський 
проти пияцтва. У казанні "И тепер кто звады и свары чинит, й людей 
зневажает? Пьяница. Кто с коня и с мосту падаючи шею ломает? 
Пьяница. Кто на улице в болоте албо в калюже валяется? Пьяница. 
Кто в возможныя грехи впадает и наглою смертью перед часом 
умирает? Пьяница. У кого волосы вирваны, под очима сине, твар 
струдователа и руки дрижать? У пьяницы. Кого с дому, со двора от
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людей выгоняют, выпихают, выводят, секут, бьют й забивают? 
Пьяницу [2, 138].

Загальновідомо, що між культурами минулого і сьогодення ichvc 
двосторонній зв'язок. Час створює нові умови його осмислення, 
постійно даючи змогу поглянути на ідеї минувшини, розкрити нові 
грані пізнання їх, спростовуючи думки про необхідність забуття. І 
чим розвинутіша культура сучасності, тим більший потенціал 
розкриття, розуміння і впровадження прогресивних ідей.

Погляди та переконання Іоанникія Галятовського формувались у 
складний і драматичний період історії України, відображаючи його 
суперечності та проблеми. Це була епоха зародження і наростання в 
Україні національно-визвольного руху, який досяг свого апогею у 
визвольній війні українського народу проти польських 
поневолювачів під проводом Богдана Хмельницького і сумним та 
гірким фіналом якого була руїна, загибель молодої української 
державності, перетворення України в провінцію Російської імперії. 
Водночас це був період складної, вельми напруженої та 
суперечливої боротьби на духовно-ідеологічному фронті, боротьби 
проти католицизму й уніатства, які використовувались польським 
урядом як знаряддя духовного поневолення українського народу. 
Нарешті, це був період українського культурного відродження, 
формування в Україні власної національної культури, науки, освіти, 
літератури і мистецтва, період могутнього творчого злету 
українського народу, завдяки якому він у важкі наступні часи зміг 
зберегти свою самобутність. Зазначимо, що вагомий внесок у цей 
багатовимірний процес зробив талановитий церковний діяч, 
непересічений педагог, невтомний полеміст і проповідник 
І.Галятовський. Його багатогранна діяльність і багата творча 
спадщина, зокрема в галузі підручникотворення, що чекають на 
свого вдумливого, неупередженого дослідника.
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and pedagogue loannikiy Galatovskiy’s creations. In this work we considering the basis o f  
methodology development in XVII century during the active work o f  loannikiy Galatovskiy.
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ЕЛЕМЕНТИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 
СПАДЩИНІ ОМЕЛЯНА ПАРТИЦЬКОГО

У важливості відновлення народних традицій сьогодні не треба 
нікого переконувати. Ще донедавна різними циркулярами, указами, 
заборонами, обмеженнями в Україні зводилось нанівець, відкидалось 
на задвірки життя все рідне: від маминої колискової пісні до щирої 
молитви. Протягом століть наш народ прагнули зробити 
перекотиполем на сторінках історії, знищивши у пам’яті поколінь 
добрі традиції і звичаї, які постійно були носіями великої моральності і 
гуманізму. Важливим принципом виховання молодого покоління є 
принцип народності, який передбачає прилучення дітей до цінності 
свого народу, засвоєння його традицій і моралі. Педагогічний досвід 
народу, його мова, історія, культура, традиції, мистецтво -  важливі 
засоби виховання гідної людини незалежної демократичної 
української держави.

Видатні педагоги діячі -  М.Стельмахович, С.Килимник, С.Павлюк, 
Р.Кирчів у своїх працях розгорнули велику роботу із збирання і 
публікації народної творчості, предметом їх наукових зацікавлень 
стали давні обрядові жанри народного фольклору.

У дослідженнях М.Проць, І.Малковича, М.Грицай, М.Бойко 
широко висвітлені традиції весняно-зимового календаря, питання 
української народно-поетичної творчості.

Українська народознавча робота рухалася вперед завдяки 
патріотичній цілеспрямованості й подвижництву таких діячів 
минулого як М.Драгоманова, Я.Головацького, І.Верхрацького, 
Д.Лепкого, О.Партицького та багатьох інших.

Серед славних імен видатних педагогів минулого століття, які 
займались вивченням фольклористики, постать О.Партицького займає 
почесне місце. Він належав до когорти вчених, які утверджували чіткі 
орієнтири розвитку національної освіти і виховання, академічної 
народної педагогіки. Ще за життя він здобув авторитет знаного 
фахівця в галузі етнопедагогіки.

Мета даної статті полягає у розкритті внеску О.Партицького в 
українську фольклористику. На основі запропонованої інформації 
розширити знання про розмаїття і високу гуманістичну наповненість 
традиційної культури.
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Збиравши ззамолоду етнографічні матеріали, О.Партацький 
виступив автором низки фольклорних статей в редагованих ним 
освітніх виданнях. Інтерес до усної народної творчості українського 
народу та його побуту пробудився у О. Партацького дуже рано. Його 
дитинство і юнацькі роки проминули у селі Тейсарові Жидачівського 
повіту. Тут він мав можливість спостерігати прояви народної 
творчості, тут зародилась любов до її вивчення, яку вчений зберіг 
протягом усього життя.

На основі власних фольклорних записів, О.Партицький написав 
ряд цінних народознавчих розвідок. У газеті ’’Правда” за 1868 рік він 
помістив статтю „З уст народа: гагілки і коляди”. В „Газеті школьній” 
у 1877році надрукував „Заговори Русинов”, ’’Великодні свята руского 
народу”, „Святий вечор”, а крім того, свої знання з етнографії 
сформував у наукових статтях „Рахманський Великдень”, „О народних 
празниках на Руси”(„Правда”, 1867) і на багатьох сторінках „Старинної 
історії Галичини”. Зазначимо, що у масиві публікацій педагогічної 
тематики „Газета Школьної ” друкує ряд досліджень, в яких розкриває 
значення важливих народних свят: Коляди, Гагілки, Купало. В 1876- 
1877 роках в „Газеті Школьній” Друкує фольклорно -  етнографічні 
статті „Великодні свята руского народу” і „Святый вечорь”. Обидва 
нариси містять матеріали фольклорних записів та їх аналіз. „З давніх 
часів дійшли до Русинів важливі народні свята: Коляды, Гаголки і 
Купало. Свято Коляди припадало тоді, коли сонце на небі стоїть 
найнижче, коли ніч найбільша, а день найменший -  був то, по- 
поганьскому віруванню Слов’ян, день ходячого сонця і сходиться 
тепер із днем Різдва Христового. Гаголки наступали в ту пору, коли 
день зрівнювався з ніччю (біля 21 Марця), коли світло над тьмою 
зачинало перемагати -  це той час , як досі кажуть, воскресіння весни і 
сходиться тепер з днем Воскресіння Христового Свято Купало було 
найважливіше: приходило в ту пору, коли сонце на небі підіймається, 
коли день найбільший , а ніч найменша, був то час піднесення сонця і 
припадає тепер на св. Івана Хрестителя»[1 ].

Всі свята супроводжувались різними піснями, забавами і 
народними «забобонами», які прославляли сонце, світло і вогонь. 
Русини поклонялись релігії, що «наказувала сонце, світло і огонь 
обожати, и котра з Азіи враз рожними народами перейшла до 
Еуропи»[2]. Після тієї віри вирізняли два головні божества: Білбога і 
Чорнобога. Білбог був найвищим між духами добрими, тобто світла. 
Чорнобог найвищим між духами злими, тобто темряви. До Білбога 
належали: світло, житгя, теплота, правда. До Чорнобога належачи: ніч, 
хвороби, смерть, холод, голод, гріх, неправда. Боги вели невпинну 
боротьбу між собою: в першій половині року «від Коляди до Купала 
перемагав Білбог, через те і день був більший, в другій половині року, 
від Купала до Коляди премагав Чорнобог, для того день чим раз ставав 
меншим» [3].
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Отже, особлива увага автора присвячується осмисленню 
національної міфочогії джерела інформації про світогляд, 
світосприйняття давніх українців. Під міфічними божествами 
приховувались віра в добро і зло, світлі і темні сили. Зміна пір року, 
природнього зимового і літнього сонцестоянь порівнювалось із 
боротьбою Білбога, як представника весняно -  літнього періоду і 
Чорнобога, як осінньо-зимового. Так, через вірування в різні божества 
і їх діяльність люди розуміли зміни у природі, пояснювали такі явища 
як зміна дня і ночі, пір року. Кожна пора року мала свою важливу дату, 
до якої були приурочені народні звичаї та обряди річного календарного 
кола. Основні їх моменти збережені у календарних циклах зими, весни, 
літа й осені.

У статті «Гаголки» О.Партицький дає пояснення щодо походження 
слова «гаївки». Він вваажає, що воно походить від індійського слова 
«голі» або «гулі» (весняне свято). «В Азіи -  Перзи и Индійци -  
обходять свои весенни свята, подобно як и Русины. Насамперед 
повсюда доховавъ ся у нихъ звычай про Великоднє яйце. Индійци 
вірили, що світ постав з яйця. В Индіи весенне свято відбувало ся зь 
початком весны в честь бога Сонця, його звало ся там «Голі». В слові 
га -  голка єсть також корень голь. Таким способом доховали Русини 
стародавну назву весенного свята єще до нинішного дня”[4].

У статті описана традиція обміну крашанками у Персів. Перси ще 
до сьогодні у весняні свята обмінюються крашанками і писанками. 
Далі, продовжує автор про те, що у нас «в Русинів є звичай обливатись 
у Великодний понеділок водою: Перзи і Индійци обливають Тим 
самим способом і досі»[5].

У «Гагілках» автор наводить приклади різних ігор-забав: 
«Вородай», «Зельман», «Роман -  зілє». Гагілки -  це різноманітні за 
змістом і формою ігри, танці, хороводні пісні , що виконуються 
переважно на Великодні свята, а також увесь фольклорно- 
етнографічний комплекс весняних свят.

У гагілці «Вородай» описаний звичай закликання Весни: 
Благослови мати,
Ой мати Лада, мати :
Весну закликати.

Звичай закликання Весни подібний до «кликання Вородая».У слові 
Вородай початкове «воро» (лат. Ver.) означає весна. Гра відбувається 
так : двоє дівчат беруть на руки малого хлопчика і носять його навколо 
церкви, приспівуючи пісні, в яких згадується «золоте дитятко, котре 
золотим ножиком крає срібне яблучко». В забаві «Вородай» 
представлена піраміда -  Богиня Лада і хлопчик на її голові. Лада була 
родичкою людей і богинею любові . II уявляли » нагою, вона їде на 
золотому возі і оточена трьома дівчатками, на своїм лоні тримала 
хлопчика». Традиція введення Весни до села збереглася і донині.
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Щоб краще зрозуміти значення давнього весняного свята звернемо 
увагу на гагілку «Зельман» (Жельман), яка є однією із найважливіших 
Великодніх забав. Гагілка «Зельман» - невинна любовна забава, в якій 
показано обряд видавання дівчини заміж. Саме слово «Зельман» не 
стосується якоїсь конкретної особи, а повторюється як приспів майже 
за кожним словом, подібно до того як в інших піснях приспівуються 
імена різних богів: Дажбог, Дід, Лада, Купало і інші. При забаві 
виступають тільки дівчата, і звичайно одна заміжня жінка -  парубки в 
цій гагілці участі не беруть. Якщо б Зельманом мав бути жид, то тоді, 
мабуть, перебирали би парубка за жида, подібно як це роблять з 
Маланкою на Різдво, а з циганами, конем і ведмедем на Великдень. 
Гагілка « Зельман» знана не тільки між Русинами в Галичині, а 
співають її і на Поділлі, на Мазурах. «Индійци и Перзы мали 
божество, цълкомъ- навъть языково -  сходне зъ нашимъ Зельманомъ. 
Звало ся оно Сома такожь Гаома, посля Грековъ Омань. Омань або 
Гаомь находимо въ Зендавестъ (т. Е. въ. Перекомъ письмь святомь) 
слъдуючу змънку» Обожайте Омана. Омань дає дъвчатамъ, котри 
довгый чась лишились беззамужни, справедливихъ и працевитыхъ 
мужъвъ. Омань дае жънкамъ красни дъти и чисте потомство. Оманъ, 
верховникь домовь, сель, мъсть, краъвъ -  тебе прошу о жичливость 
для мого тъла, о богато поживлъня. Тебе прошу о красу и здоровле, о 
гараздъ и рость и щобъ мое жите якъ найдовше тревало»[6].

Оспівування Омана як покровителя дівчат і жінок займало вагоме 
місце в любовних забавах і піснях. Гагілка «Зельман» є доповненням 
до тих гагілок в яких згадується Лада, богиня весіль і родичка людей. 
Лада і Оман (Зельман) це два головні божества, які присутні в дівочих 
забавах і піснях Великодніх.

Гагілка «Роман - зілля» є прикладом віри у величезну силу 
рослини, яка давала здоров’я і міць. Культ бога Омана заведений біля 
VIИ ст. перед Хрестиянством. Давніше відомою була тільки рослина 
Оман (Гаома), з якої в кожній околиці і навіть в кожній хаті був 
виготовлений жертовний напиток для богів і духів. Напиток з Оману 
був солодким і мав «силу одуряючу». Він вважався святим, давав силу 
і здоров’я, мав живильну і омолоджуючу властивість. Рослина була 
схожа на виноград, її вирощували і плекали в кожному обійсті. Існував 
звичай, коли народжувалась дитина, їй до уст втискали Гаому, 
сьогоднішній вираз «гаму, гамати» - походить з того часу.

Не знаючи первісного значення зілля «оман», в народі 
виголошувалось «Роман- зіллє», випивши напитку з того зілля, 
набуваєш сили, здоров’я і краси.

Звичаї, записані О.Партацьким, збагатять знання про весняну 
обрядовість, яка є дорогоцінним надбанням давньої народьоі поезії, 
витоки якої сягають праслов’янської доби і можуть бути використані у 
підготовці та проведенні свят у сім’ї, школі.
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Не менш важливий пласт українського фольклору це свята 
зимового календаря. У своєму дослідженні «Святый вечерь»
О.Партацький показав обряд приготування до святої вечері, а також 
колядки і щедрівки, які супроводжували обряд колядування з нагоди 
новорічних свят.

Зимовий цикл має чітко виражену двочастинну святкову 
структуру. Основні обрядові дійства припадали на Свят-вечір, 
«проводів»- на Водохреща. У весняному циклі ці межі розмиті.

«Різдвяні свята тривають два тижні. Перший тиждень ( від святого 
вечора до Нового року) називається колядою, другий тиждень( від 
Нового року до Іордану) носить назву щедрівок. Головними днями в 
тому двотижневому періоді вважались: 1) перший святий вевер, або 
Багата Кутя; 2) Новий рік; 3) другий святий вечір або Голодна Кутя. До 
кожного з тих днів ваідносяться певні обряди і звичаї, які прийшли з 
давніх « поганьских часов а свято хоронени нашими селянами»[8].

В день перед Різдвом постять аж до вечері, господиня весь день 
займається приготуванням різних страв: куті, вареників, голубців, 
фасолі, печериць, риби, капусти і тд. Усіх страв повинно бути по 
можливості дванадцять. Приготувавши все, замітають хату, чистять 
лавки і заносять стіл, за яким має бути вечеря. На стіл сиплять трохи 
проса, кладуть кілька зубчиків часнику і притрушують сіном, а потім 
застеляють стіл скатертиною. Хату встеляють соломою, дідухом, під 
стіл кладуть сіно, а під образами (на покутю) ставлять діда, тобто сніп 
жита або «суржку» ( половину жита і половину пшениці), колосками 
догори, прикрашають сніп обжинковим вінком. Все це стоїть в хаті аж 
до Нового року.

Перед заходом сонця входить господар зі своєю челяддю до хати, 
запалює воскову свічку, кадить ладаном попід образи і навколо столу і 
відмовляє з цілою родиною молитви: Господи помилуй, Богородице 
Діво і Отче Наш. Мовчки сідають всі до столу.

Вечерю починають звичайно від куті, спочатку господар з ’їсть три 
ложки, а четверту кидає до стелі. Зерна котрі відскочать від стелі він 
ловить назад в ложку: скільки спіймає зерен, стільки буде мати у 
новому році роїв. Якщо кутя прилипне до стелі то кажуть, що буде 
«мідний рік». Велику радість з цього вечора мають малі діти. Вони 
бавляться в соломі, розкиданій по хаті, квокають, наслідуючи квочку 
«щоби кури квокали»; солому з дідуха переховують на гнізда квочкам, 
а зерном годують курей щоб добре неслися.

На святий вечір відбуваються різні ворожіння. «Зле -  кажуть, - 
єсли до вечерь засяде людей «не до пары»; тогды одно мусить вь 
протягу року умерти. Стари люде спозирають ся на сть ну вь хаті и 
вірують що той, котрого тінь видно, до року умре» [9]. Дівчата 
виходять на обійстя і прислухаються з якої сторонни «забрешуть 

ч собаки»; кажуть, що з тієї сторони чекати старостів. Є звичай, коли 
після вечері господар або парубок бере сокиру, кличе з собою іншого.
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і йдуть в сад. Той, що вийшов без сокири, сідає під неродюче дерево, а 
той що з сокирою хоче ніби деревину рубати і прицюкне злегка. «Бой 
ся Бога, не рубай мене, буду вже родити», говорить сидячий, а другий 
парубок не дається впроситися: « Ні, зрубаю! Чомусь не родила?» і 
знову злегка вдаряє сокирою. Це повторюється тричі. Вкінці, той, що 
має сокиру віддаляється, говорячи :«Пам’ятай, щобысъ родила!”, 
сидячий парубок встає і перев’язує дерево перевеслом. Так роблять 
коло кожного дерева, що не родить.

Після вечері, на другий день ходять по селі колядники: старі 
окремо, парубки окремо і хлопці окремо; жінки інколи ходять 
колядувати, інколи ні. За коляду отримують колядники буханець хліба, 
або трохи грошей.

Пісні, які в Різдвяні свята співають люди, переважно релігійні і 
відносяться ще до тих часів, ’’коли Русини були поганами.” «Колядьі» 
були тогды празникомъ , посвяченымъ въ честь бога -  Сонця; єго 
обходили серед танців, співів и розложеныхъ огнів»[7]. В інших 
колядах описані великі приготування до цього свята, яке відбувається 
більше на небі ніж на землі. Давні „погане”, при великих урочистостях, 
запрошували своїх богів до обіду, віруючи, що боги, поживившись 
добре, ростуть, міцніють і краще допомагають людині. І сьогодні, 
залишають колядні страви, з припертими ложками на всю ніч на столі. 
Особливо залишається кутя на ніч, неприкрита для духів. У цю ніч, як 
і у Святу ніч. Блукають душі померлих- вони, повертаються з лісів-ярів 
на Святу вечерю, на господарські ниви, щоб стати охоронцямиїх, 
сприяти урожаю та приплоду.

В основі різдвяних звичаїв збереглося все те, що пов’язано було в 
ті далекі часи з хліборобським господарством, з пастушеством; 
яскраво виступають у звичаях і істотні риси українців -  працьовитість, 
гостинність, чесність, доброта, співучість; єдність і святість родини.

Звичаєві перла, записані О.Партицьким, збагатять знання про 
зимову обрядовість та традиції проведення найбільшого 
Християнського свята - Свят-вечора та Різдва.

Глибоке розуміння вченим суті фольклорних образів, створює 
картину світу нашої сивої давнини, де панує містична атмосфера часів 
культу Сонця та таємниці давніх обрядів.

Огляд праць О.Партицького дозволяє прийти до висновку, що він 
зробив чималий внесок у розвиток фольклору, його записи 
заслуговують на вивчення та використання. Поданий матеріал 
допоможе пробудити у школярів національну свідомість, гордість за 
свою культуру, свій родовід, сприятиме формуванню в учнів 
народного світосприймання, готовності продовжувати заповіти 
батьків.
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SUMMARY
Aleksandra Pastushenko 

ELEMENTS OF NATIONAL CREATIVITY IN PEDAGOGICAL  
INHERITANCE OF OMELYAN PARTYC’KYI

Among the well-known names o f  oustanding teachers o f the last century which were engaged in 
studying of folklore, figure o f Partyc’kyi occupies a place o f honour. The purpose o f given article will 
consist in disclosing national - pedagogical traditions through a calendar-ceremonial cycle in pedagogical 
products of the scientist. The review o f jobs o f Partyc’kyi allows to come a conclusion, that his recordings 
deserve on studying and use. The collected material o f  research will call interest o f pupils to national 
creativity, the national consciousness will help to wake with them, will assist formation in pupils o f  national 
attitude.

Дарина Пенішкевич 
(Чернівці)

ІВАН ГЕРАСИМОВИЧ -  ПРОВІДНИК ІДЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ

Серед лідерів українського руху в боротьбі за рідномовне 
шкільництво на Буковині початку XX століття важливе місце посідає 
Іван Герасимович -  педагог, організатор школи в краї, громадсько- 
культурний діяч, видавець педагогічних часописів, автор багатьох 
педагогічних праць.

Народився 27 листопада 1876 року в м.Галичі. Здобув типову на 
той час освіту й з 1898 року вчителював у різних школах Галицького 
повіту [1, 373]. За патріотичну діяльність йому заборонили працювати 
вчителем, тому е р  змушений був переїхати на Буковину. Як активний 
громадський діяч, І.Герасимович бере плідну участь у створенні 
учительської організації “ВзаїмНа поміч галицьких і буковинських 
учителів і учительок” та її друкованого органу “Промінь”, редактором 
якого був з 1904 року. Про цей період життя 1.Герасимовича
О.Попович у своїх спогадах так писав: “Скорий зріст шкіл не йшов у 
парі з доростом повно кваліфікованих учителів, тому треба було 
настановляти й помічних учителів та учительок, а щоби їх було як мога 
менше, то принимав я українських учителів та учительок з Галичини, 
між якими були такі перла, як відома письменниця Костянтина 
Малицька. Пером орудували також учителі Дмитро Макогон, що 
редагував учительський -становий орган “Каменярі” та Іван 
Герасимович, який видавав та редагував газету “Промінь” ... Румуни 
дуже не любили галичан з причини їхньої більшої національної 
свідомосте й рухливосте” [2, 51-52].
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Відповідаючи за редагування “Променя”, І.Герасимович намагався 
згуртувати українських вчителів краю до спільної організації, яка б 
відстоювала свої професійні права та інтереси. Як редактор, він ставив 
за мету “порушати фахові справи педагогічно-дидактичного змісту і 
слідити за розвоєм і хибами краєвого шкільництва, вести о ц ін к у  
підручників шкільних і подавати цілий ряд статей з різних галузей 
знання” [3, 2]. Відомий просвітянин постійно виступав за пробудження 
національної свідомості народу і першу роль у цьому відводив 
українським учителям Буковини, наголошуючи на нагальній потребі їх 
залучення до активного громадського і політичного життя.

Значну просвітницьку діяльність педагог проводив серед 
населення краю через видання кращих творів української та російської 
літератури, яке організовувало товариство “Молода Україна”. 
Починаючи з 1901 року, молодь створила свою організацію, обрала 
видавничий комітет, до якого ввійшов І.Герасимович. Згодом було 
опубліковано цілу серію творів відомих українських та російських 
письменників.

Як один з організаторів Чернівецького філіалу товариства 
“Слов’янське вчительство Австрії”, педагог доклав багато зусиль для 
розвитку зв’язків українських учителів, а в 1908 році був обраний 
делегатом і брав участь у роботі Празького конгресу , “Слов’янського 
товариства в Австрії” .

Після Першої світової війни І.Герасимович очолює прес-бюро при 
Начальній Команді Української Галицької Армії. Починаючи з 1920 
року він видає газету “Українське слово” у Берліні, де жив певний час, 
але уже у 1922 році він переїжджає до Львова, де займається 
журналістською та просвітницькою діяльністю, а з 1932 по 1933 рік 
редагує учительський журнал “Рідна Школа”. Помер І.Герасимович 2 
травня 1942 року в Берліні, де і похований [1, 373].

І.Герасимович -  автор посібників для учителів, публікацій 
методичного характеру щодо організації народної просвіти, значної 
кількості статей на освітянську тематику. Серед них “Підручник у 
справах шкільних” (1914), “Подрібний розклад праці українського 
народного учительства по громадах” (1909), “Про заведеня опіки над 
дітьми” (1912), “Шкільництво на Буковині” (1922), “Хто причинився 
до компромітації українського учительства при перших загальних 
виборах до буковинського сейму крайового” (1911), “Голод на 
Україні” (1922), “Педагогіка, яко необходимо потрібна для успішного 
розвою людскости галузь знаня єї стосуючи до інших наук і єї 
наконечна ціль” (1902), “Шкільництво на Україні”, (1922) [1, 306, 373].

Аналіз цих та інших праць, виступів, громадсько-освітньої 
Діяльності І.Герасимовича свідчить, що він зробив вагомий внесок у 
теоретичне та практичне вирішення складних і гострих питань 
українського шкільництва, розвитку національної свідомості народу, 
виховання дітей. Творчі пошуку І.Герасимовича велися, головним
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чином у таких напрямах: удосконалення організаційно-педагогічних 
засад діяльності народної школи, проблеми поширення освіти серед 
народних мас; права і обов’язки вчителя, його громадська діяльність; 
педагогічні умови морального виховання дітей та молоді; соціальний 
захист дітей з вадами у розвитку.

Наведемо деякі принципові міркування І.Герасимовича з цих 
проблем.

Удосконалення організаційно-педагогічних засад діяльності 
народної школи. Багато уваги приділяв педагог у своїх працях 
проблемам зміцнення і нормального функціонування народних шкіл. 
Він безкомпромісно аналізує весь комплекс факторів, які гальмують їх 
діяльність; захищає ті надбання українського шкільництва, які вже 
були досягнуті. У статті “Боронім народну школу!” на основі 
статистичних даних аналізує стан народних шкіл на Буковині, вказує 
на брак шкільних приміщень і їх шкідливість для здоров’я учнів і 
вчителів. Однією з причин незадовільного стану народних шкіл 
І.Герасимович визнає вороже ставлення політиків до українського 
шкільництва [4, 18].

З метою забезпечення елементарної грамотності населення 
І.Герасимович радить в усіх громадах, особливо у гірських повітах, 
відкривати народні школи при наявності навіть двадцяти учнів, 
незважаючи на різні вказівки місцевих владних структур про 
недоцільність відкриття малочисельних шкіл [4, 18]. Місцеві органи 
управління не завжди дотримувалися діючого шкільного законодавства 
Австрійської імперії. Тому, була нагальна потреба у окремому виданні 
всіх законів, розпоряджень і вказівок, які координували діяльність 
освітніх закладів. Саме І.Герасимович взявся їх впорядкувати і 
прокоментувати, уклавши “ Підручник у справах шкільних” [5].

Насамперед автор звертає увагу на “Сталий шкільний і науковий 
порядок для загальних і виділових шкіл”. На основі державного закону 
І.Герасимович розкрив основні засади діяльності народної школи: 
детально проаналізував організаційні методи налагодження діяльності 
народної школи, зокрема її устрій,' правила прийому до народних шкіл, 
поділ на класи, відділи і групи, термін навчання. Автор ретельно 
прокоментував положення закону, які стосуються шкільного обов’язку 
і відвідування навчальних занять, розглянув питання шкільної 
дисципліни.

Особливу вагу звернув на статті закону, які визначають права і 
обов’язки вчителів і адміністрації (управителя) народної школи, 
розглядає окремі питання внутрішкільного управління, зокрема 
акцентує увагу на необхідності систематичного проведення і 
важливості належної організації учительських конференцій. 
Герасимович також подає коментар положень закону, які спрямовані 
на врегулювання функціонування виділових і приватних шкіл, 
проаналізував можливості домашнього навчання дітей. Разом з тим,
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відповідно до четвертої глави сталого і наукового порядку
{.Герасимович висловлює власні судження з приводу турботи про дітей 
у період шкільного навчання.

Проблеми поширення освіти серед народних мас. Успіхи
шкільництва І.Герасимович пов’язує із загальним процесом 
підвищення культури простого народу, пробудження інтересу молоді 
ДО освіти.

Справедливим, хоча й прикрим є висловлений І.Герасимовичем у 
праці “На новий шлях” докір з приводу того, що “ніякий нарід "в 
Австрії не має тільки заспокоєних елементарних потреб на полі 
шкільництва, як наш український, а навпаки, жоден нарід не 
відноситься до справ шкільництва так байдуже як наш!” [6, 12]. Тому 
педагог акцентує увагу на необхідності здійснення активної
просвітницької діяльності серед народу, щоб “закинути світло науки у 
найширші маси народа, освідомити їх національно, через просвіту 
зробити їх спосіб ними до участі у публічнім життю, до боротьби за 
права нації...”[6, 15].

На зборах Станівської філії товариства “Руська Школа” у 
Вашківцях у 1914 році І.Герасимович виступив з рефератом “Причини 
лихої фреквенциї в народних школах і спосіб єї управильнення”, в 
якому розкрив ряд причин поганого відвідування школи 
буковинськими дітьми. Серед них автор особливо акцентував на 
байдужому, а здебільше ворожому ставленні селян до навчання дітей. 
Тому в громадсько-просвітницькій діяльності, педагогічних та 
науково-публіцистичних працях І.Герасимович чи не найбільше уваги 
звертає на поширення освіти серед народних мас з метою піднесення їх 
культурно-освітнього та життєво-побутового рівня.

Педагог радив засновувати в кожному буковинському селі 
просвітницькі товариства, конкретизував зміст і напрями діяльності 
“Читальні”, “Січі”, “Жіночої громади”, “Шкільної Помочи”, 
економічних інституцій (“Каси”, “Спілки торгівельні” тощо). Цікавою 
є підкреслена І.Герасимовичем думка, що просвіти ніколи не може 
бути забагато, її потрібно ширити, “де лише дається”. Він звертає увагу 
громадськості на значення курсів для неграмотних, наголошуючи, що 
“кожний спосіб, що веде до просвіти, є добрий” [7, 16]. Він окреслив 
можливості реалізації завдань просвіти народу шляхом організації 
громадських читалень, “викладів і відчитів”, висунув ряд вимог до їх 
проведення, наголосивши, що “до чистої справи треба чистих рук”, 
тому вчитель у громаді повинен “сам світит взором і старатися під 
кожним оглядом примірним” [7, 23]

Права і обов’язки вчителя та його громадська діяльність.
І.Герасимович вважав, що у справі народної просвіти відповідальним 
насамперед повинно бути вчительство, оскільки “народний учитель, 
виховуючи молоде покоління має нагоду, як ніхто иньший, зблизитися 
До народу і працювати для єго добра “ [7, 3]. Як активний учасник
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педагогічних товариств, відстоював думку, що кожен вчитель повинен 
займати чітку громадську позицію і закликав їх до плідної участі в
суспільному житті.

Керуючись такими переконаннями, власним досвідом, 
побажаннями народних учителів та інструкціями галицької “Просвіти”, 
І Герасимович розробив “Подрібний розклад праці українського 
народного учительства по громадах” [7]. Він одобрений крайовим 
з’їздом повітових комісій “Вільної Організації Українською 
Вчительства на Буковині” 21-22 листопада 1908 року в Чернівцях, який 
зобов’язав всіх своїх членів працювати на основі розробленої програми 
Дій.

Іван Герасимович неодноразово порушував питання соціального та 
матеріального становища буковинських учителів, великого значення 
надавав правовому захисту вчителів і шкільному законодавству. 
Педагог висловив переконаність у тому, що, знаючи нормативну базу, 
народні вчителі у будь-який момент зможуть себе захистити, 
користуючись “Підручником у справах шкільних” [5].

{.Герасимович вважав, що для нормального функціонування 
народної школи і належного виконання учителем покладених на нього 
обов’язків важливим є матеріальне забезпечення учительських кадрів. 
Тому він аналізує закони і розпорядження, які стосуються регулювання 
учительських прибутків, пенсійного забезпечення, допомоги 
вчительським вдовам і сиротам.

Він підкреслив, що всі вчителі як з власного інтересу, так і з 
інтересу “спільного співділання” з метою покращення діяльності 
школи повинні ретельно ознайомитися із фаховими правами і 
обов’язками, незнання і недотримання яких, як правило, є причиною 
неприємних непорозумінь між шкільною адміністрацією і 
вчительством, та й між самими педагогами. У результаті таких 
відносин завдається не тільки відчутна шкода всій шкільній справі, а й 
принижується гідність вчителя, втрачається повага і недовіра до нього, 
і, зрозуміло, до школи. 1. Герасимович зазначив, що “справді знане і 
точне та совісне виконуване службових обов’язків є з одної сторони 
найважливішою підставою до піднесення просвіти і культури народа, а 
з другої сторони дає учительству спромогу і вільну руку виконувати як 
слід також позашкільні народні і горожанські права і обов’язки, тим 
більше, що позашкільна просвітна, економічна і взагалі організаційна 
праця серед народа основуєся на систематичнім знанню набутім у 
школі” [5, 93].

Виходячи з цих міркувань, він звертає увагу на вчительство поза 
школою. Педагог підкреслив, що обов’язок учителів як вихователів 
громадян - доповнити шкільне навчання і поза школою і виповнити ті 
люки, які полишили ся із шкільного образованя та довершивши єго 
примінити до практичного життя” [5, 95]. Позашкільна діяльність 
вчителів, на думку І.Герасимовича, повинна спрямовуватися на
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заснування різних необхідних для народу організацій, активну участь у 
них, надання допомоги і поради не тільки у приватних справах, але й у 
всіх проявах громадського і товариського життя. При цьому 
наголошував на важливості особистого впливу вчителя на народ, 
конкретизував завдання учительства у справі народної просвіти. Він 
проаналізував повноваження учителів в організації і проведенні курсів 
анальфабетів, підготовці молоді до вступу в середні школи, організації 
лекцій для народу, святкових вечорів і концертів, зазначивши, що 
“найважливішим позашкільним обов’язком учительства є викоренити 
існуючу неграмотність між нашим народом і тим дати тривалу основу 
до всякої иньшої громадянської і культурної праці” [5, 98].

Педагогічні умови морального виховання дітей та молоді. Серед 
багатьох питань педагогічного характеру, які порушував І.Герасимович 
привчання молоді до впорядкованої моральної сумлінної і 
відповідальної поведінки. Він відзначив, що громадянське виховання 
покликане сформувати в дітей поняття етики і моралі, розвинути 
характер і всі позитивні сторони людських задатків, виявити у дітей 
таланти і розвинути їх. Педагог зауважив, що в роботі з дітьми треба 
враховувати: “ 1) втішні відносини, серед яких живе і розвивається 
молоде покоління, 2) характеристику дітей, призначених для 
публичного виховання, 3) що робиться за кордоном, 4) пропозиції1” 
[8, 7]. Разом з тим, І.Герасимович проаналізував найбільш типові 
ознаки морального занедбання дітей (крадіжки, сварливість, 
нестриманість, навмисне пошкодження речей, алкоголізм, жебрацтво) 
[8; 7], а також виділив “3 доби опіки над дитиною: 1) до семи років, 2) 
від семи до тринадцяти років, 3) тринадцять -  вісімнадцять -  двадцять 
років” [9, 6], визначив основні характеристики дитини на кожному 
етапі, запропонував зміст і освітні форми роботи з дітьми різного віку.

Соціальний захист дітей з вадами у  розвитк)’. Прагнучи до 
нормального розвитку шкільництва і ефективної реалізації його 
основних цілей І.Герасимович звернув особливу вагу громадськості на 
те, що “успіхи в шкільній науці будуть тільки тоді вповні забезпечені, 
як по народних школах увійдуть в житє помічні класи для 
недостаточно умово розвинених дітей” [4, 18].

Питання турботи про дітей як найбільш соціально незахищену 
категорію І.Герасимович порушив у статтях: “Опіка над бідною 
молоддю” [10] та “Про заведення для опіки над дітьми” [8, 9]. Педагог 
наголосив на необхідності особливої уваги до виховання дітей, 
“котрим родичі не можуть дати виховання” [8]. У таких випадках, на 
його думку, “публичне виховання має занятися дитиною від першої 
хвилі єго житя і має тривати аж до позисканя цілковитої 
самосвідомості, с.є. має тримати дитину доти, доки дитина не дозріє 
настільки, щоби за свої діла і поступки могла перед судом цриняти 
повну отвічальність” [8, 7].
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Оцінюючи педагогічні ідеї та діяльність ї.Герасимовича, варто 
підкреслити, що, дбаючи про піднесення культурно-освітнього рівня 
українського народу шляхом незалежного розвитку школи і 
освіченості широких народних мас, він розробив і впроваджував^ у 
власній педагогічній і громадській діяльності найбільш ефективні і 
реальні для буковинських українців шляхи і форми досягнення 
високих суспільних цілей, спрямованих на самоствердження, 
національний розвиток і добробут українського народу.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ 
МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ БУКОВИНИ

Організація навчального процесу відіграє важливу роль у 
підготовці кадрів -  молодих спеціалістів будь-якого профілю. Вона 
зумовлює підготовку всебічно розвинутого, висококваліфікованого 
спеціаліста. Проте із зростанням вимог до молодих кадрів зазнає змін і 
поліпшується навчальний процес у вищих навчальних закладах.

Предметом дослідження є вищий навчальний заклад медичного 
профілю -  Чернівецький державний медичний інститут.

Об’єкт дослідження -  вищий навчальний заклад із певними 
видами навчального процесу, що готує лікарів.

Мета дослідження — теоретичне обґрунтування доцільності 
використання певних форм навчального процесу при підготовці 
молодих спеціалістів -  лікарів.

Завдання статті — дослідити варіанти організації навчального 
У Чернівецькому державному медичному інституті в період з 

1944 до 1957року. р
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У Чернівецькому державному медичному інституті проводилася 
підготовка спеціалістів -  лікарів, які повинні були займатися 
покращанням здоров’я населення Української Соціалістичної 
Радянської Республіки.

Мета Чернівецького державного медичного інституту відповідно 
до 121-ї статті Конституції СРСР як і всіх вищих учбових закладів -  
здійснення права на освіту всіх громадян СРСР та підготовка кадрів, 
здатних оволодіти передовою наукою і технікою.

Згідно зі статутом Чернівецького медінституту завдання вузу такі:
- організація учбово-методичного процесу, що забезпечує 

підготовку висококваліфікованих спеціалістів, здатних повністю 
засвоїти найновіші досягнення науки;

- ідейно-політичне виховання студентів і викладачів на основі 
вчення Маркса -  Енгельса -  Леніна -  Сталіна і підготовка культурних 
спеціалістів, які володіють знаннями тих багатств, які виробило 
людство;

- створення високоякісних підручників і навчальних посібників, 
які були б на рівні сучасної науки і відповідали завданням ідейно -  
політичного виховання;

- проведення науково-дослідної роботи, яка сприяє виконанню 
важливих завдань соціалістичного будівництва;

- підвищення кваліфікації професорсько-викладацьких кадрів і 
підготовка науково-педагогічного складу;

- популяризація наукових і технічних знань та новітніх досягнень 
науки і техніки.

Підготовка лікарів у медінституті з моменту його утворення 
базувалася на вивченні фундаментальних і професійних дисциплін, 
оволодінні практичними навиками по обстеженню та лікуванню 
хворих. На початку своєї науково-практичної діяльності Чернівецький 
медичний інститут приділяв велику увагу підбору професорсько- 
викладацького складу для наукової та навчально-виховної роботи зі 
студентами.

Протягом перших двох років всі 31 кафедра були укомплектовані 
професорами і доцентами, які їх і очолили. Підготовка медичних 
кадрів здійснювалася по п’ятирічній навчальній програмі, 
затвердженій Народним Комісаріатом Охорони Здоров’я УРСР у 1944 
році, навчальні плани передбачали вивчення таких фундаментальних 
наук, як фізика, нормальна анатомія, нормальна фізіологія, латинська 
мова, органічна, неорганічна, фізико-колоїдна хімія, біологія протягом 
перших двох років навчання; а з четвертого семестру -  клінічних 
Дисциплін: пропедевтика внутрішніх хвороб, факультетська і
госпітальна терапія та хірургія, акушерство і гінекологія, дитячі та 
інфекційні хвороби, а також практичну діяльність студентів -  
старшокурсників у поліклініці та районних лікарнях під керівництвом 
провідних асистентів і доцентів вузу.
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Навчальний процес мав такі форми:
- лекції професорів і доцентів для студентів;
- практичні заняття і робота в лабораторіях при вивченні

теоретичних дисциплін;
- практична робота студентів у клініках і поліклінічних закладах 

під керівництвом досвідчених професорів, доцентів і асистентів.
Враховуючи нестачу коштів у перші роки заснування інституту 

для придбання приладів і наочності для проведення занять, студенти 
допомагали викладачам власноруч готувати таблиці на різну тематику 
відповідно до програм, ремонтували знайдені на горищах або звалищах 
прилади та різну апаратуру, необхідну для викладання матеріалу по 
темах, передбачених програмою.

Відповідно до програми годин, відведених на практичні заняття, 
було стільки ж як і лекційних, а з таких предметів як анатомія, хімія, 
фізіологія, гістологія -  навіть більше, щоб студенти могли виконувати 
певні досліди, на практиці вивчати фізико-хімічні процеси, які можливі 
у людському організмі.

Надаючи важливого значення норматьній анатомії, для вивчення 
даного предмета програмою було передбачено 414 годин, з яких 284 
відводилося на практичні заняття, на яких студенти детально вивчали 
будову людського організму. Для ліпшого засвоєння матеріалу, який 
вивчався не тільки рідною мовою, а й латинською, необхідний був 
наочний матеріал, макропрепарати. Тому завідуюча кафедрою 
Філатова домовилася про підготовку* трупного матеріалу в 
патологоанатомічному відділенні обласної лікарні. Незважаючи на 
відсутність кваліфікованих лаборантів і препараторів, працівники 
кафедри готулані необхідний наочний матеріалі.

Велика увага приділялася вивченню біохімії, фізіології, щоб 
зрозуміти всі обмінні процеси, що відбуваються в людському 
організмі. Студенти вивчати також роль важливих компонентів 
організму, необхідних для розвитку і нормального функціонування 
всіх систем людини. Для розуміння-етіології та патогенезу інфекційних 
хвороб, які плануватися для вивчення відповідно до програми на 8 -  9 
семестри, протягом 4 - 5  семестрів вивчати мікробіологію. На 
практичних заняттях студенти вчилися готувати, а потім вивчати 
мікропрепаратн. Заняття з фармакології присвячу ватися не тільки 
вивченню груп медичних препаратів. їх застосуванню, а й механізму їх 
дії на людський організм.

По закінченні вивчення фундаментальних дисциплін студенти 
складали іспити, на яких повинні були показати якість засвоєного 
теоретичного матеріалу* і вміння застосування його на практиці.

Великої чваги на той час надавалося вивченню основ марксизм- 
ленінізму, політики комуністичної партії. Протягом перших двох 
курсів студентам читатися професорами лекції, а засвоєння 
теоретичного матеріалу визначаюся на семінарських заняттях з цих



дисциплін. Проте матеріали партійних конференцій, з’їздів, що 
відбувалися на той час у країні, вивчали студенти всіх курсів на 
семінарських заняттях і в кінці семестру складали іспит із знання цих 
партійних документів. Про важливість дисципліни „Основи марксизму 
-  ленінізму” свідчить той факт, що цей предмет був внесений 
включений до переліку державних іспитів.

По закінченні вивчення фундаментальних дисциплін і успішно 
склавши іспити, студенти переводилися на третій курс, де починали 
вивчати клінічні дисципліни, такі як: пропедевтика внутрішніх хвороб, 
загальна хірургія, факультетська та госпітальна терапія і хірургія, 
акушерство і гінекологія, дитячі та інфекційні хвороби, очні й ЛОР 
захворювання. На відміну від теоретичних наук, професійні 
дисципліни вивчалися на клінічних базах, закріплених за медичним 
інститутом: обласна, психіатрична, дитяча лікарні, пологовий будинок. 
Лекції з даних предметів читалися професорами з демонстрацією 
хворих з відповідним діагнозом.

Контроль засвоєння теоретичного матеріалу проводився на 
практичних заняттях, на яких значної уваги надавалося вивченню 
методів обстеження хворих, їх лікуванню відповідно до діагнозу та 
профілактики даної недуги.

Враховуючи те, що пропедевтика внутрішніх хвороб є базовою 
наукою терапії та хірургії, вона вивчалася протягом 3 і 4 семестрів і на 
практичні заняття було відведено дещо більше годин, ніж на лекції, 
щоб студенти могли на практиці навчитися фізикальним і 
лабораторним методам обстеження хворих, зрозуміти механізм 
виникнення тих чи інших симптомів хвороби- Практичні заняття 
проводилися біля ліжка хворих, що стимулювало систематичну 
підготовку студентів з даної дисципліни. Паралельно із вивченням 
пропедевтики внутрішніх хвороб вивчалася патологічна фізіологія, яка 
давала змогу' зрозуміти механізм розвитку' і перебігу захворювання, 
патологічні зміни, які можуть при цьому' виникати в організмі людини.

На відміну' від інших клінічних дисциплін програмою з 
патологічної анатомії і судової медицини передбачався секційний курс, 
де кожен студент самостійно під наглядом висококваліфікованого 
асистента повинен був зробити розтин і скласти заключний акт -даного 
дослідження.

По закінченні вивчення фундаментальної або клінічної дисципліни 
студенти складати іспити, де вони повинні були показати знання 
теоретичного матеріалу' і рівень оволодіння практичними навиками.

Відповідно до програми студенти в кінці 6 семестру проходили 
протягом 28 календарних днів фельдшерську практику', набувати 
практичних навичок у стаціонарі та поліклініці під керівництвом 
закріпленого за певною групою викладача На 8 семестрі студенти 
відпрацьовували протягом 42 днів практику в якості субординаторів. 
Під час практики вони працювали переважно в сільській місцевості в
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якості лікарів. Субординатори оволодівали діяльністю лікаря біля 
ліжка хворого. Під керівництвом досвідчених асистентів -  наставників, 
закріплених за кожною окремою групою, вони обстежували хворих, 
призначали лікування, при потребі робили перев’язки, готували 
пацієнтів до операцій та асистували на них хірургам. Студенти 
навчалися також оформляти відповідну документацію.

Щоб успішно працювати, молодим спеціалістам необхідні знання з 
організації охорони здоров’я, тому даний предмет вивчався протягом 8 
семестру, де на нього виділялося 56 годин, половина з яких була 
лекційними. На семінарських заняттях студенти закріплювали 
матеріал, поданий їм на лекціях, а також вивчали структуру органів 
охорони здоров’я, вчилися визначати показники здоров’я населення.

Для кращого і більш детального вивчення матеріалу на кафедрах 
були організовані студентські гуртки, які очолювали професори і 
доценти -  завідувачі кафедр. Практично на кожній кафедрі, яких на 
кінець 40-х років в інституті нараховувалось 31, працював гурток, де 
студенти допомагали професорсько -  викладацькому складу 
оснащувати кафедри, готували макро- і мікропрепарати, необхідні для 
занять, а також вивчали актуальні на той час питання по 
захворюваності і профілактиці розповсюджених хвороб. Вони 
допомагали проводити експериментальну роботу по важливим 
питанням, а потім готували доповіді по проведеним дослідженням, з 
якими виступали на конференціях, що проводилися переважно в 
інституті.

Проте дана програма не відповідала повністю вимогам вищої 
медичної школи, тривалість підготовки молодих спеціалістів становила 
5 років, що в деякій мірі завантажувало студентів. Враховуючи також 
нові зростаючі вимоги до лікарів, на основі матеріалів, які надходили 
від Учених рад інститутів, наукових лікарських громад, спеціальних 
медичних комісій Міністерством охорони здоров’я СРСР і 
Міністерством вищої освіти від 26.IV 1949 року № 484/287 в учбові 
плани внесені зміни. Згідно з новою програмою навчання у медичних 
інститутах продовжувалося протягом 6 років.

У вказівках про проходження дисциплін в медичних інститутах 
сказано, що введення шестирічного терміну навчання не механічне 
збільшення об’єму викладання окремих дисциплін, а вимагає поряд із 
посиленим вивченням основних теоретичних і клінічних дисциплін 
значної перебудови системи вищої медичної освіти, корінного 
поліпшення ідейно-політичної роботи у справі виховання студентів і 
професорсько-викладацьких кадрів, наближення науково-методичної 
роботи медичних вузів до практичної охорони здоров’я, а також інших 
важливих заходів, таких як: видання високоякісних підручників, які б 
відповідали вимогам медичної науки, підготовка науково- 
дослідницької роботи, направленої на покращення якості лікувальної і 
профілактичної роботи, розробку основних теоретичних проблем
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медичної науки, облаштування кафедр. Відповідно до рекомендацій і 
ухвал Вченої ради, на всіх кафедрах проводилася перебудова 
викладання з метою забезпечення більшої самостійності студентів по 
засвоєнню навчального матеріалу. При цьому до мінімуму зводилося 
опитування студентів, перевірка засвоєння матеріалу здійснювалася в 
процесі проведення семінарських, лабораторних занять та під час 
курації хворих. На тих кафедрах, де студенти були повністю 
забезпечені навчальними посібниками і приладами, заняття 
проводилися в повних академічних групах. А на тих кафедрах, де 
відчувалася нестача навчального матеріалу, та при вивченні клінічних 
дисциплін, заняття проводилося із групою, що налічувала 8 - 1 0  осіб.

Усі лекції і практичні заняття проводилися за заздалегідь 
розробленими і затвердженими професором -  завідувачем кафедри 
програмами і доведеним до відома студентів. З лекційного курсу 
виключені розділи описового характеру, які добре викладені у 
підручниках, перевірка їх засвоєння проводилася в процесі проведення 
практичних занять. Лекції не дублювали підручники. При викладенні 
матеріалу використовувалися таблиці, діафільми, демонстрація 
дослідів. Якщо підручників не вистачало з тих чи інших дисциплін, то 
професори і доценти протягом перших 2 - 3  тижнів читали лекції. Під 
час лекцій велика увага приділялася викладенню досягнень радянських 
учених і шкіл, які вони очолювали,в медичній та інших галузях науки, 
розробкам нових методів діагностики і лікування, профілактиці 
захворювань.

Надаючи великого значення ідейно-політичному вихованню 
студентів, протягом І -  IV семестрів вивчався предмет „Основи 
марксизму -  ленінізму” і була введена нова дисципліна -  “Політична 
економія” зі складанням іспиту по закінченні вивчення.

Для кращого контролю знань студентів були введені в кінці 
кожного семестру заліки з тих предметів, які продовжували ще 
вивчатися.

Враховуючи важливість патологічної анатомії та біохімії для 
розуміння механізмів розвитку хвороботворних станів, що можуть 
розвиватися в організмі людини, у новому плані збільшено кількість 
годин для вивчення даних дисциплін.

На клінічних кафедрах за домовленістю між завідувачами 
ліквідовано паралелізм викладання. Так, на факультетській терапії та 
хірургії студенти вивчали етіологію, патогенез, клінічний перебіг 
хвороб схеми лікування недугів, а на госпітальній терапії та хірургії -  
варіанти перебігу хвороб та особливості їх лікування. Значна роль 
відводилася профілактичним заходам для зміцнення здоров’я 
населення. Під час викладення лекційного матеріалу слухачам 
демонструвалися хворі з відповідним діагнозом.

Практичні заняття на госпітальній терапії і хірургії полягали в 
курації хворих. Протягом 1 -  2 тижнів студенти під наглядом
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асистентів обстежували хворих, складали клінічну історію хвороби, 
вели щоденники, писали епікрізи. Вони також брали участь у 
рентгенівському і лабораторному обстеженні .хворих, виконували 
різноманітні маніпуляції. Під час обходів студенти знайомилися з 
перебігом різноманітних захворювань, освоювали методи фізикального 
та інструментально обстеження, самостійно ставили діагноз, 
призначали відповідні лікування і профілактичні заходи. На заняттях з 
хірургії вони ше й асистували на операціях, допомагали в переливанні 
крові та кровозамінників.

Під час занять у поліклініці під керівництвом досвідчених 
асистентів студенти вели амбулаторний прийом хворих, виписували 
рецепти, страхові листи, призначали дієту і лікування, знайомилися з 
умовами страхової медицини, робили перев’язки і нескладні операції, 
допомагали в накладанні гіпсових пов’язок.

Мета роботи в клініці -  навчити студентів самостійно клінічно 
(патогенетично) думати, приймати рішення. Кожен студент, 
займаючись на клінічній кафедрі, писав історію хвороби і потім 
захищав її у професора -  завідувача кафедри. Ця робота -  підсумок 
його праці в клініці, що показував рівень засвоєння матеріалу з даної 
дисципліни, його можливість самостійно мислити і приймати необхідні 
рішення.

На відміну від усіх клінічних дисциплін, вивчаючи акушерство і 
гінекологію, студенти не тільки здійснювали курацію хворих під час 
практичних занять, а й у вечірній час повинні були відчергувати 5 разів 
у пологовому будинку по 12 годин і прийняти пологи.

Враховуючи те, що без знання фармакології лікувати хворих 
людей неможливо, дана дисципліна вивчалася протягом третього 
курсу, де на її засвоєння виділялося 179 годин. На практичних заняттях 
студенти навчались не тільки виписувати рецепти, а й вивчали 
механізм дії, призначення та побічний ефект лікарських препаратів. 
Для кращого засвоєння медичних засобів співробітники кафедри 
створили музей -  виставку лікарських засобів, що налічувала більше 
600 медикаментів, які використовувалися на той час у медичній 
практиці.

На клінічних кафедрах, пам’ятаючи про важливість даних 
дисциплін, для студентів проводилися індивідуальні й тематичні 
консультації з надання невідкладної допомоги при загрозливих станах і 
отруєннях, з рецептури. Для забезпечення індивідуальних запитів 
студентів оули організовані факультативні курси з дієтотерапії, 
трудової експертизи, курортології, клінічної фармакології.

Враховуючи недостатню підготовку студентів після війни, з 
вересня 1947 року були введені вечірні обходи асистентів (3 рази на 
тиждень по 4 години протягом 8 місяців навчального року) для 
поліпшення практичного досвіду студентів.
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У зв’язку нестачею ліжкового фонду клінічних баз, починаючи з 
1957- 58 навчального року, студенти шостого курсу поділялися на два 
потоки, з яких один протягом семестру працював у районних лікарнях 
по 6 -  7 людей, а другий -  у міських лікарнях. Наступного семестру 
вони мінялися. За 4 місяці навчання на міських базах студенти 
працювали в лікарнях циклами з терапії, хірургії, акушерства, 
інфекційних хвороб, слухали комплексні лекції з даних предметів.

У районних лікарнях студенти виконували обов’язки лікарів: вели 
по 6 -  8 хворих, робили діагностичні та лікувальні маніпуляції, брали 
участь у хірургічних операціях як асистенти або самостійно 
виконували нескладні оперативні втручання, перев’язки хворим. У 
пологовому будинку приймали по 8 -  10 пологів під час чергувань, а 
також вишкрябування порожнини матки. Під час роботи в поліклініці 
вони самостійно вели прийом хворих з призначенням їм відповідного 
обстеження, лікування та дієти. їх роботу контролював досвідчений 
асистент інституту.

Практику протягом 8 тижнів студенти проходили на базі районних 
і дільничних лікарень з терапії, хірургії. Після десятого семестру 
практика була більш насиченою. Студенти працювали циклами у таких 
відділеннях, як терапевтичне, хірургічне, акушерства та гінекології, 
дитячому та інфекційних хвороб. Окрім того, по 1 тижню було 
виділено для ознайомлення із системою організації охорони здоров’я.

В 50-ті роки великого значення в поглибленому вивченні 
теоретичних і клінічних дисциплін набуває робота студентських 
гуртків, які служили свого роду кузнею наукових розробок і винаходів. 
З 1947 року в медінституті працювала наукова студентська громада, 
що налічувала більше 500 членів. Деякі студентські роботи були 
представлені на наукових конференціях, частина їх була опублікована 
в наукових журналах і збірниках. Гуртківці разом з наставниками 
вивчали актуальні проблеми: діагностика і лікування туберкульозу, 
зобу, інфекційних хвороб га інші. В роботі гуртків клінічних дисциплін 
спостерігалася послідовність у роботі. Наприклад, на заключному 
засіданні із загальної хірургії гурток передавався факультетській 
хірургії, а факультетської -  госпітальній. На терапії спостерігалася така 
ж картина.

Державні іспити студенти складали комісії з таких дисциплін: 
основи марксизму-денінізму, внутрішні та хірургічні хвороби, 
акушерство і гінекологія, інфекційні, дитячі захворювання, гігієна й 
організація охорони здоров’я. Випускники повинні були показаіи не 
тільки знання теоретичного матеріалу, а й уміння клінічно мислити, 
виписувати рецепти, виконувати практичні навички та маніпуляції.

Проте навчання проводилося не тільки зі студентами медичного 
інституту. Навчальною роботою в значному обсязі були охоплені і 
лікарі закладів охорони здоров’я Чернівецької області. Це поліпшувало
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обслуговування населення, сприяло залученню до наукової роботи і
практичних лікарів.

Навчальний процес з лікарями області проводився за такими
формами:

- короткотривалі виклики лікарів районів у клініки міста;
- декадники, організовані працівниками клінічних кафедр;
- робота лікарів районних і дільничних лікарень протягом 3 - 6  

місяців у клініках медінституту;
- переривисті курси для лікарів;
- тематичні та планові обходи професорів і доцентів клінічних 

кафедр з лікарями базових лікарень і поліклінік;
- залучення практичних лікарів до наукової роботи.
Всі ці форми сприяли підвищенню кваліфікації практичних 

лікарів, ранньому впроваджено в роботу нових, прогресивних методів 
діагностики та лікування, що підвищувало рівень оздоровлення 
населення, сприяло попередженню небезпечних недуг.

На декадниках для лікарів професори і доценти медінституту 
читали лекції, проводили семінари з актуальних питань, розповідали 
про нові досягнення медицини. Тематичні обходи професорсько- 
викладацького персоналу інституту сприяли ранній діагностиці хвороб 
і ефективному їх лікуванню.

Працюючи в лікарнях -  клінічних базах медінституту, лікарі 
районних і дільничних лікарень підвищували свій рівень знань, 
проходили вузьку спеціалізацію в різних галузях медицини.

Отже, організація навчального процесу в Чернівецькому 
медичному інституті була спрямована на підготовку 
висококваліфікованих медичних кадрів, які б займалися проблемами 
здоров'я населення, ліквідацією небезпечних хвороб, а основне -  
профілактичною роботою серед працівників усіх сфер народного 
господарства. Даний вуз також був кузнею молодих науковців, які 
проявляли свої здібності, займаючись у наукових гуртках, ведучи 
дослідницьку роботу, що сприяло відкриттю нових талантів у медичній 
галузі.

Навчальна робота з лікарями-практиками підвищувала їх рівень 
знань, якнайшвидше знайомила з досягненнями науковців у медицині, 
допомагала ефективному діагностуванню і лікуванню хворих.
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Лліна Предик 
(Чернівці)

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ДО ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ КОНТРОЛЮ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Докорінне поліпшення якості навчально-виховного процесу в 
загальноосвітній школі може бути забезпечене не тільки суттєвим 
удосконаленням методів навчання, але й надійним зворотнім зв’язком, 
який реалізується через навчальну, творчу та практичну діяльність 
учнів. Контроль цієї діяльності, тобто контроль якості результатів 
навчання -  одна з важливих проблем методичного характеру. Вона 
тривалий час привертає уваїу^ як зарубіжних, так і вітчизняних 
(Ананьева Б.Г., Зінченко С.Н., Савченко О.Я.) дослідників. На нашу 
думку, посилення уваги до проблеми контролю занять викликане не 
тільки бажанням визначити ступінь підготовленості учнів, рівень 
якості викладання, але й необхідністю вдосконалювати всю систему 
навчання.

Головною метою контролю як дидактичного засобу управління 
навчанням є забезпечення його ефективності приведенням до чіткої 
системи знань, умінь, навичок самостійного застосування здобутих 
знань на практиці, стимулювання навчальної діяльності, формування 
прагнення до самоосвіти. За допомогою контролю в процесі навчання 
розв’язують низку проблем: виявлення готовності до сприймання, 
усвідомлення і засвоєння нових знань; отримання інформації про 
характер самостійної роботи у процесі навчання; визначення
ефективності організаційних форм, методів і засобів навчання; 
виявлення ступеня правильності, обсягу і глибини засвоєних знань, 
умінь та навичок. Контроль навчальної діяльності молодших школярів 
має свої особливості. Однак він досі, не зважаючи на свою
актуальність, особливо в умовах переходу загальноосвітньої школи на 
12-річний термін навчання та введення 12-бальної шкали оцінювання, 
залишився поза увагою вчених. Тому в даній статті ставимо за мету
з’ясувати особливості контролю навчальної діяльності учнів
початкових класів, обгрунтувати педагогічні умови застосування 
різних форм і засобів контролю для її стимулювання.
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У процесі розв язання даної проблеми виходимо з того, що 
контроль для молодшого школяра -  перша особистісно значуща форма 
звітності перед учителем, однокласниками і рідними. Незалежно від 
того, виставляється чи не виставляється оцінка, якщо вчитель не 
залякує дітей контрольною роботою, а виховує в них сумлінне 
ставлення до своїх обов'язків, використовує доцільні прийоми 
керівництва її виконанням, у дітей закріплюється почуття 
відповідальності, поступово формується звичка концентрувати увагу, 
не розгублюватися, швидко відтворювати потрібний матеріал.

Загальновідомо, що багатопредметність початкового навчання та 
різноманітність його цілей зумовлюють велику складність у визначенні 
вчителями головних завдань вивчення того чи іншого матеріалу. Тому, 
розпочинаючи вивчення нової теми, класовод має ще раз уважно 
прочитати, як вона окреслена в програмі, зіставити з нею зміст 
підручника (чи методичного комплекту), щоб уявити послідовність 
розгортання матеріалу за визначену кількість годин, результат, до 
якого слід прагнути. Виходячи з цього, в межах системи уроків 
визначають об'єкти контролю, різні види та способи виконання 
перевірних робіт.

Практика засвідчує, що у визначенні змісту перевірних робіт, 
способу їх проведення важливо знаходити найраціональніші форми, 
які дозволять за короткий час виконати більше завдань, що дають 
об'єктивну інформацію про підготовку учнів, допомагають дійти до 
кожного[5]. Зокрема, треба ширше використовувати роздавальні 
дидактичні матеріали, завдання на заповнення пропусків у тексті, 
продовження розпочатої роботи, дописування відповідей тощо, тобто 
різні види графічного контролю та умовних позначень.

У початкових класах перевірка і контроль здійснюються в усній і 
письмовій формах. Учитель повинен уміти використовувати великі 
можливості, які дає індивідуальне опитування учнів. Якщо воно 
здійснюється в усній формі, то слід знати діапазон тих засобів, які 
допомагають швидше одержати відповіді учнів, що посилює навчальну 
і виховну функції перевірки.

Значно розширює можливості індивідуальної перевірки знань 
школярів раціональне використання розсувної дошки, а також 
переносних чи стаціонарних дощок, які вчитель може розмістити на 
боковій чи задній стіні класу. Завдяки цьому одночасно залучаються до 
індивідуальної роботи 10-12 учнів; з іншими дітьми в цей час можна 
проводити роботу над помилками або колективне закріплення 
матеріалу тощо.

Досвідчені педагоги практикують у 3— 4-х класах вибіркове 
опитування учнів наприкінці вивчення теми за індивідуальними 
картками із запитаннями або практичними завданнями.

Обмірковуючи запитання, вміщене в картці, учень узагальнює 
матеріал, вчиться зв’язано, послідовно викладати свої думки. Цей
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прийом готує молодших школярів до роботи в середній ланці, шкільної 
освіти.

Вважаємо за доцільне зазначати в планах уроку орієнтовні 
кандидатури учнів для опитування. Якщо вчитель завжди покладається 
тільки на ситуацію уроку, то певна частина класу випадає з поля його 
уваги під час опитування, оскільки відповідають здебільшого активні 
діти.

Слухаючи усні відповіді учнів, треба тактовно й доступно 
прищеплювати їм культуру оформлення думки. Зокрема, на зразках, 
опорах показувати дітям, яка відповідь вважається правильною, 
розгорнутою, де приклад, а де -  пояснення. З цією метою бажано 
залучати учнів 3-4-х класів до самоаналізу відповідей за певними 
орієнтирами. Наприклад: Чи всі ознаки поняття ти назвав? В якій 
послідовності? Чи задоволений своєю відповіддю? Використання цієї 
форми потребує від учителя високої зосередженості та розподілу 
уваги, оцінка відповіді значно залежить від суб'єктивних факторів. 
Потрібне гостре слухове сприймання, адже відповідь звучить один раз, 
тому можна пропустити щось істотне; крім того, іноді невміння 
школяра конструювати речення заважає йому висловитися, передати 
наявні знання; у сором'язливих, невпевнених дітей через почуття 
скутості теж виникають додаткові труднощі.

У зв'язку з цим усну перевірку доцільно доповнювати письмовими 
формами контролю, які теж мають свої переваги і недоліки. Вони 
допомагають заощаджувати час і, якщо складені за варіантами, дають 
досить повну й об'єктивну інформацію про засвоєння учнями 
матеріалу. Однак підготовка і перевірка письмових завдань забирає 
багато часу. Крім того, під час виконання роботи складно помітити, 
хто з учнів потребує допомоги, кому треба поставити навідне 
запитання.

Зазначимо, що в арсеналі вчителя наявний широкий діапазон форм 
письмової перевірки, ним треба вміло користуватися, виходячи з 
можливостей учнів, специфіки матеріалу та мети контролю. Наприк
лад, тільки диктантів -  найпоширеніших видів письмових граматико- 
орфографічних, аналітико-синтетичних вправ -  у початкових класах 
можна використовувати понад 10 видів -  слуховий, зоровий, вільний, 
творчий, вибірковий, «перевіряю себе», комбінований, тощо. Щодо 
списування, то як форма перевірки воно використовується обмежено й 
одноманітно, хоча є чимало варіантів ускладнення цієї вправи. 
Враховуючи велику роль зразка і зорової пам'яті в навчанні молодших 
учнів, рекомендуємо застосовувати різновиди списування як форму 
перевірки протягом усього періоду початкового навчання.

До письмових форм контролю на уроках математики належать: 
математичний диктант, самостійні фронтальні роботи -  з 
використанням індивідуальних карток, тематична і підсумкова 
перевірка.
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Аналіз засвідчує, що ефективною формою письмового контролю є 
використання графічних форм повідомлення відповідей. Приклади та
ких завдань на уроках мови -  складання звукової моделі слова, схеми 
речення, підкреслення речення (чи слова), яке є відповіддю на 
запитання, тощо. Елементи графічного контролю можна також 
застосовувати під час роботи учнів з індивідуальними картками на 
уроках математики (підкреслити серед кількох цифр потрібну, з'єднати 
лінією певні відрізки, завершити побудову геометричної фігури тощо), 
природознавства (домальовування схеми, ілюстрації), трудового 
навчання (читання і складання креслень саморобок).

Проведений аналіз засвідчує, що для оптимізації системи 
контрольно-перевірної діяльності вчителям доцільно у межах уроків, 
які відводяться на тему, намітити зміст і форми усної та письмової 
перевірок, передбачити спосіб урахування результатів.

Що ж до перевірних робіт з контролюючою функцією, то їх варто 
проводити лише тоді, коли знання й уміння, які перевіряються, вже 
мають бути засвоєні. Контрольна робота повинна бути посильною, не 
перевищувати за обсягом і складністю тих вправ, які учні виконували 
протягом опрацювання теми. До вимог щодо оформлення контрольної 
роботи не слід вносити нічого нового порівняно з тим, що було на 
звичайних уроках; на всі запитання, пов'язані зі змістом роботи, 
розміщенням її у зошиті, треба відповісти до її початку. Бажано, щоб 
тематичні контрольні роботи були складені за варіантами і деякі 
завдання в них мали творчий характер, що давало б можливість не 
тільки перевірити знання, а й з'ясувати рівень мислення учнів.

На нашу думку, повідомляти результати контрольних робіт 
потрібно якомога раніше. Це зніме з дітей напругу очікування 
результатів і сприятливо позначиться в роботі над помилками. 
Найефективніша робота над помилками —  їх запобігання, отже, варто 
подбати про створення умов, за яких дитина могла б уникнути поми
лок, бачила труднощі в роботі ще до її виконання.

Дуже добре, якщо вчитель не обмежується контролем результату, 
а навчає учнів поопераційного контролю. З цією метою доречні 
зіставлення із взірцем, опора на таблицю, схему, стимулювання учнів, 
застосування елементів гри, змагання, взаємоперевірки. Таке 
поєднання різних форм і засобів сприяє взаємозв'язку операційної і 
мотиваційної сторін самоконтролю.

Розглянемо суть і засоби оцінної діяльності вчителя Психолог Б.Г. 
Ананьев [1] виділив дві функції її впливу:

а) орієнтуючу, що впливає на розумову роботу, сприяє усві
домленню учнем процесу цієї роботи і розумінню власних знань;

б) стимулюючу, яка впливає на вольову сферу через переживання 
успіху чи невдачі.

Про вплив оцінки на навчальну активність школярів ідеться в 
багатьох дослідженнях В.О.Сухомлинського [6], Ш.О.Амонашвілі [3]
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та ін. Психологи, педагоги і вчителі-майстри одностайні у тому, що 
оцінка-бал — лише один із засобів мотивації, вона не повинна витісняти 
більш важливих і довготривалих стимулів активного й сумлінного 
учіння.

Дослідження і практика засвідчують, що педагогічна оцінка має 
великий вплив на емоційний діловий настрій школярів. Про це не 
можна забувати вчителю, особливо під час оцінювання (дискомфорт 
може виявлятися в тому, що дитина робить зайві рухи, завмирає, 
відводить погляд, переривчасто дихає тощо).

Підкреслимо, що під час засвоєння змісту програми найчастіше 
застосовують такі форми і прийоми оцінювання навчальної діяльності 
шести-семирічних учнів:

1. Різноманітні форми схвалення, погодження, 
підбадьорювання, виражені словесно й за допомогою міміки, жесту, 
модуляції голосу та ін; у такій же формі можуть висловлюватися 
зауваження, заперечення, осуд.

2. Розгорнуте словесне оцінювання (вчитель аналізує хід
роботи, її результат, коментує спосіб виконання, показує, що саме
варте уваги, стимулює учнів наслідувати зразок відповіді, показує 
раціональніші способи роботи, пояснює можливість сказати 
зрозуміліше, точніше).

3. Перспективна й відстрочена оцінка (вчитель роз’яснює, за 
яких умов учень може в перспективі одержати найвище схвалення).

4. Аргументована само- і взаємоперевірка.
5. Динамічна виставка дитячих робіт з будь-якого виду

діяльності (малюнки, зошити, вироби). Організовується у класі, 
шкільному коридорі для ознайомлення з нею колективу школи й 
батьків, учасником якої може бути кожен учень. Оцінювання 
здійснюється самими школярами. Можуть бути також різноманітні 
оцінні висловлювання вчителів щодо засвоєння учнями навчального 
матеріалу в індивідуальних бесідах з ними чи їх батьками.

6. Відзначення активності учнів на уроці умовними символами 
-  фішками, геометричними фігурками тощо. Проте вони не повинні 
замінювати власне оцінку, тобто не фіксувати певний рівень 
навчальних досягнень.

7. Ігрова оцінка -  нагородження переможців, учасників гри 
різними ігровими атрибутами (книжки-розмальовки, машинки, квіти, 
листівки тощо)[4].

Значне місце в системі контролю знань відводиться контрольним і 
практичним роботам із розв’язування задач за індивідуальними 
диференційованими за рівнем складності завданнями. Добір 
навчального матеріалу для контрольних варіантів проводиться за 
такими дидактичними принципами, як науковість, доступність, 
систематичність, послідовність, зв’язок теорії з практикою
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Аналіз засвідчує, що певні труднощі в деяких учителів пов’язані з 
оцінюванням усних відповідей. Не кожний учень, який добре засвоїв 
матеріал, може переконливо показати свої знання. Інколи педагоги 
схильні занижувати оцінки дітям флегматичним, меланхолікам, а 
холерикам - завищувати; часом упевненість відповіді, стереотип 
сприйняття сильного учня заважає вчителеві правильно його оцінити. 
Однак зовнішня активність не завжди свідчить про високий рівень 
знань, тоді як зовні пасивний учень, що не піднімає руки, тихо відпо
відає, бо боїться помилитися, може добре знати матеріал. Щодо усних 
відповідей, то чимало опитуваних вважає, що точнішу оцінку можна 
поставити на уроках узагальнення і закріплення знань. Стосовно 
реакції школярів на оцінку маємо різні судження. Гостра реакція 
спостерігається, коли учні вважають оцінку несправедливою, коли 
вона для них несподівана, при завищеній самооцінці, під час змагання, 
контрольної роботи, взаємооцінки відповідей.[2]

Дбаючи про етичний вплив оцінки, вчитель прагне, щоб дитина 
зрозуміла її справедливість, інакше найкращі наміри можуть призвести 
де протилежного результату. Отже, треба відповідально ставитися до 
оцінки, не оцінювати незасвоєне, не розпорошуватися на дрібниці, 
формулювати її по-різному, не принижуючи людської гідності 
школяра.

Молоді педагоги часто бувають безпорадними в оцінюванні знань 
учнів, не уявляють достатньою мірою складності і відповідальності 
цього процесу. Щоб об'єктивно оцінити учня, необхідно швидко 
зорієнтуватися, з якої причини він не відповів правильно. А це важко, 
якщо вчитель не орієнтуватиметься в послідовності операцій, які має 
виконати дитина, під час відповіді на якесь запитання.

Отже, важливо аналізувати й оцінювати не тільки результати, а й 
процесуальний бік навчальної роботи (яким саме способом 
викоОнувалася). В оцінюванні, мають ураховуватися раціональність 
діяльності, рівень пізнавальної самостійності учнів.

Успіх і початківця, і досвідченого вчителя значно залежить від 
того, чи зуміють вони зробити ' батьків своїми однодумцями і 
помічниками, викликати до себе довіру, переконати в необхідності 
прислухатися до своїх порад. Під час зустрічей з батьками педагог 
повинен доброзичливо й конкретно розповідати про досягнення і 
труднощі в роботі дитини, відзначати позитивне, пропонувати спільні 
дії для поліпшення результатів навчання. Цікаво знайомити батьків на 
зборах, які проводяться наприкінці навчального року, з папкою- 
подарунком, куди протягом року учні складають свої найкращі 
зошити, вироби, творчі роботи тощо. Назвати цю папку можна по- 
різному, скажімо, “Від вересня — до червня”, “Я — першокласник”, “Що 
я вмію”, “Мій подарунок», “Останній рік початкової школи” тощо.

Отже, контроль, педагогічне оцінювання має бути тривалим, 
дієвим стимулом активності учнів на уроці, зрозумілим за змістом;
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вказувати на способи виправлення помилок, нести позитивні емоції, 
адже “успіх у навчанні -  єдине джерело внутрішніх сил дитини, які 
породжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися”.
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In the given article the objects o f  the check, various kinds and means o f the check are 

defined, the various forms and receptions o f mark scientific activity o f the schoolboys are opened, 
are featured the contents and means o f estimated activity o f  the teacher

Світлана Романюк 
(Чернівці)

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ 
В УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ БРАЗИЛІЇ

Українська спільнота в Бразилії -  одна з найдавніших і нараховує 
нині приблизно 400 тисяч осіб українського сходження. Майже 70% їх 
проживає в селах або, як їх називають у Бразилії, “колоніях”. З кінця XIX 
ст. тут сформувалася ціла система культурно-просвітніх і релігійних 
закладів. Важливу роль у збереженні національної самобутності відіграє 
мережа система українського шкільництва, яка включає рідномовні 
школи, курси українознавства, а також семінарії, де окремі дисципліни 
викладаються українською мовою. Однак у вітчизняній історико- 
педагогічній науці досі немає досліджень, які б висвітлювали її 
діяльність. Тому мета нашої статті -  розкрити особливості організаційно- 
дидактичного забезпечення навчального процесу в українських рідних 
школах Бразилії.

Основний предмет рідної школи, як відомо, навчання української 
мови. Підкреслимо, що воно може мати подвійне завдання: в одному 
випадку, треба вчити мови дитину, що її (мову) вже знає здому, щоб ті 
знання поглибити та закріпити набуттям грамоти; в іншому -  навчати 
мови дитину, яка даної мови зовсім не знає і здебільшого опановує її як 
ДРУГУ* п0 суті ~ іноземну. На початку імміграції українців до Бразилії 
йшлося про вирішення першого завдання, оскільки більшість дітей знала 
рідну мову вже з батьківської хати. Отже, в цьому разі мета школи
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полягала в тому, щоб ту мову збагатити знанням словника, вдосконалити 
вимову, навчити грамоти, аби дитина мала змогу сама сягнути до 
к у л ь т у р н и х  скарбів, що містяться в книгах. Тобто, це було перше й 
найголовніше завдання: дати членам етнічної громади знання мови й 
навчати грамоти рідного слова, щоб ввести її в етнокультурне 
середовище спільноти і українства загалом.

Це підтверджують, зокрема, шкільні звіти за 1922 рік, які подають
такі предмети:

•Українська мова, а саме писання та читання. У чотирьох звітах ще 
згадано граматику, а в Куритибі вчителька повідомляє, що навчає ще й 
стилістики та каліграфії. Водночас вивчалися напам’ять вірші, що давало 
змогу глибше засвоїти мову, вдосконалювати культуру мовлення, а також 
залучати учнів до культурно-просвітницької роботи.

•Рахунки. Вчителі Орест Гарух, Кость Шидловський, Степан Ку
курудза звітують про те, що вчать рахунків двома мовами. Хоча краще, 
звичайно, навчати дітей того предмету рідчою мовою, щоб вони знали 
українську математичну термінологію і вміло користувалися нею в 
повсякденному житті. Такий підхід зумовлений тим, що математика -  
найкращий засіб формування логічного мислення, а для української 
освіти надзвичайно важливо, щоб вона входила до її системи в 
українському варіанті, бо тоді й саме мислення учнів набирає 
українського характеру (спонтанності).

•Катехизм. У державних школах Бразилії катехизм вивчається як 
звичайний предмет у початкових, середніх та нормальних школах. А в 
українських рідних школах він є основним предметом і за вимогами 
релігійних громад вивчається з першого класу. Шкільні звіти подають 
цей предмет як ’’катехизм", але зустрічаються також назви "релігія" та 
"Біблія". Під час вивчення катехизму учні набувають водночас і 
практичних знань для участі у літургійному житті.

•Історія та географія України. З самого початку діяльності рідних 
шкіл їх педагоги прагнули подати учням хоч трохи відомостей про 
минуле рідного народу, про отчий край, щоб таким чином прищепити їм 
любов до їхньої прабатьківщини, .розширити словниковий запас з 
української мови, полегшити входження в етнокультурний соціум.

•Інші предмети. З додаткових предметів у рідній школі найбільш 
поширеними були церковний і народний спів, який приносив 
задоволення дітворі і давав їй можливість прилучитися до культурно- 
просвітницького життя громади. Крім того, навчали ще малювання, 
ручної праці, руханки. Йдеться у звітах і про такі навчальні дисципліни, 
як природа, природо-фізика, фізико-хімія, ботаніка.

•Чужі мови. Крім офіційної, португальської, в деяких українських 
школах навчали польської мови. Так, у школі на Брака кіндзі, де 1922 р. 
було 24 українських дітей і 6 польських, вчили й по-польськи, як також і 
на Диспраядо, де на 50 учнів було 24 українці . У деяких українських 
рідних школах навчали й німецької та французької мов.
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Як засвідчує аналіз архівних документів, єдиних вимог у навчальних 
планах рідних шкіл щодо предметів тривалий час не було. Проте серед 
учителів діяло неписане правило: хто більше вмів — той і більше вчив. 
Такий підхід значною мірою зумовлювався ще й наявністю відповідних 
підручників, навчальних та наочних посібників, шкільного приладдя.

Підкреслимо відразу, що справа навчальних книг в українському 
рідному шкільництві постійно була неабиякою проблемою. На початку 
його діяльності дану проблему вирішували як могли. Вчителі -  піонери, 
наприклад П.Липка та О.Гук, переписували буквар та інші вислови на 
листках наперу чи в зошитах, щоб діти мали з чого вчитися. Згодом 
підручники почали привозити з різних регіонів України. Однак у звітах за 
1922 р. знаходимо відомості, що ця справа не покращала, хоча 
рідномовне шкільництво розрослося, поширилося й набрало повніших 
форм.

Через це дорізонський з'їзд учителів доручив шкільним радам по всіх 
школах вживати однакові посібники, доставлені з рідних земель. Порядок 
їх використання був наступний:

перший клас: Буквар Антона Крушельницького; 
другий клас: Друга Читанка Антона Крушельницького; 
третій клас: Третя Читанка Антона Крушельницького; 
четвертий клас: Третя Читанка Спиридона Черкасенка.
Для навчання інших дисциплін рекомендувались: Коротка Історія 

України проф. Івана Крип'якевича, Географія проф. Степана 
Рудницького, Наука природи -  Бер Поля. Доставкою книжок займався 
учитель Степан Кобилянський.

Сама історія забезпечення українського рідномовного шкільництва в 
Бразилії посібниками ділиться на три фази. Перша, так би мовити, 
"цісарська", коли вживалися підручники, видані австрійською шкільною 
кураторіею через Наукове Товариство їм. Т. Шевченка у Львові. Вони 
прибули частково з самими поселенцями, решту передано безпосередньо 
зі Львова зусиллями священиків та вчителів або отримано з австрійського 
консульства як допомогу. Так тривало аж доти, поки зв'язків з материком 
не перервала перша світова війна. Тоді вчителі рідних шкіл звертаються 
до українських північноамериканських та канадських центрів, де 
передруковано австрійські посібники, а то й нові укладено, місцеві, як, 
наприклад, українсько-англійська читанка з Канади. Навіть і після війни 
тими канадсько-американськими підручниками користувалися вчителі та 
учні рідних шкіл у Бразилії.

З розпадом Російської та Австро-Угорської імперій наступає новий 
етап у розвитку шкільництва. Тепер центральні держави на основі 
Брестського миру згодилися постачати за український хліб книги для 
молодої держави: мільйони книжок друкуються тоді в Австрії. І саме ці 
посібники мав на увазі "Союз учителів", коли вирішив ввести їх у 
Паранщині. Однак, європейська політична еміграція замало присвячувала 
уваги присиланню навчальних посібників, хоча масово присилалася
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‘"політична" література та поезії. Тоді був значний попит на рідну 
книжку, то ж цілком логічно було доставляти спершу посібники, що були 
більш потрібні українському загалові у Бразилії.

Третя фаза щодо використання підручників' у рідних школах -  це 
власна, місцева, яка визначилася вживанням підручників, насамперед бу
кварів, тут складених і тут друкованих. На жаль, порівняно з іншими 
етнічними групами, ці підручники в українців з’явились досить пізно -  
аж у 1935 р.

Та й історія українських букварів у Бразилії досить своєрідна. Ще до 
першої світової війни учитель В. Куц-Смола писав, що галицькі 
посібники не зовсім підходять для використання в цій країні через низку 
обставин. Так, тут нема берези, дуба тощо. Потім, уже після війни, | 
з’являються різні проекти, щоб видати для українських дітей власний 
буквар. Та справа затягнулася аж до 1934 р., коли товариства "Праця" і 
"Союз" взялися, нарешті, видавати буквар.

У багатьох школах набув поширення буквар видання 0 0 . Василіян. 
Найбільше зусиль для створення цього букваря доклали єпископ Йосип 
Марганець, який підібрав тексти, а ілюстрації подача Ванда Римкевич. 
Він витримав уже п'ять видань.

Останнє вийшло великим форматом і має назву "Український Буквар 
для наших найменших". На обкладинці, на тлі бразилійського краєвиду, 
що вводить учня у місцевий соціум, читають букваря дівчинка та 
хлопчик. Сам підручники ділиться на дві частини: початки навчання 
письма та читання по-українськи (добукварний і букварний період) друга 
-  має характер читанки (післябукварний період).

Зміст першої частини такий: писані голосні звуки з відповідними ма
люнками, голосні а о і та у е з п'ятьма образками, далі подано приголосні 
водночас із складами та словами і відповідними малюнками з писаними 
та друкованими текстами. Своєрідним епілогом цієї частини є друкована 
та писана абетка і текст "Андрій і Марійка".

Друга частина починається щоденною молитвою (“Отче наш і 
Богородице Діво”). Далі вміщено тексти: Котики, Піонери, Бразилія- 
Україна, Помаранчі та фіги, Жеріва й бутія, Лісові звірі, Гуси й качки, 
Курочка рябенька, їсусова Мати, Як поводиться добра українська дитина.
У 4-ому доповненому виданні подано тексти: Наша сім'я, Дитина до 
матері (вірш), Любов додає сили, Мати й діти (вірш), Добрий Ромчик, 
Віра дитини, Бог-Батько (вірш), Поможіть сиротам, Усе від Бога, До 
школи (вірш), Українській дитині (вірш), Школа, У школі, Рідна мова 
(вірш). Коли б до школи, До науки діти (вірш), Бог, Божий день (вірш), 
Ангел-Сторож, До Ангела-сторожа молитва (вірш), Колисанка (вірш), 
Ранок. Все з Богом (вірш), На городі, Наш городець. Різдвяна зірка 
(вірш). Свячене. Церква, Три віночки (вірш), Музика, Пташка, Загадочки- 
відгадочки (вірш). Ліс, Маршова пісня (вірш), Івась, Ягвар, Мавпа і їжак, 
Два медведі (вірш), Папуги, Ласа мишка. Цить, котику, цить (вірш). 
Колібрик, Не муч пташок, Сон Михася, Не руш чужого!, Де ж ти, кицю.
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ходила?, Тиждень, місяць і рік, Хмари й дощ, Буря, Молитва матері 
(вірш), Люби правду!, Бразилія, Україна, Український школяр (вірш), 
Тарас Шевченко, Шевченкове свято, Я є українець, Гімн американських 
українців, О, я вчена (вірш), Сонце, місяць і зорі. До сонця (вірш). 
Співанка (вірш), Гадюки, Чистий Петрусь, Годинник, Ремісники, Про що 
я думаю? (вірш), Чим Славко хоче бути..., На службу Україні (вірш). Ріка 
й потічок, Дідусь і діти, Чемний Дмитруньо, Кого кохаю (вірш), Я 
українець, Разом не важко. Неслухняна киця, Котики (вірш), Шана 
старшим (вірш), а на завершення вміщено гімн "ІЦе не вмерла Україна”.

Ми навмисне подали зміст цього букваря, щоб кожен міг собі чітко 
уявити мету і завдання рідної школи, засоби їх реалізації. Зміст 
наступного, п'ятого видання набагато змінено й доповнено.

Буквар товариства "Союз" має повну назву "Рідна Школа в Бразилії". 
Його уклав, ілюстрував та письмо подав Іван Дулька. Формат наполовину 
менший від попереднього, обсяг -  48 сторінок.

Зміст цього підручника такий: на початковій сторінці вміщено 
портрет Тараса Шевченка з написом уверху "Козацькому роду нема 
переводу”, а внизу вимережано незабутнє: “Учітеся, брати мої, Думайте, 
читайте”. Далі подано звуки о, і, а, склади та слова з поступовим 
використанням інших голосних та приголосних -  м, й, с, д, т, є, ї, л, н, к, 
р, г, в, х, ч, я, б, ш, н, з, ж, ц, ю, ф. На 35 сторінці починаються вже 
вправи для читання.

Досі внизу були писані речення, а в тексті -  писані та друковані. 3 35 
сторінки починаються такі тексти: У млині, Люблю тата (вірш), Дзвони, 
О, я вже вчена (вірш), Кінь, півень і собака, Пригоди Михаська, Кара на 
ледачих, Тарас Шевченко, Я українська дитина, Україна, Маленькі наші 
ноги, Чому пес з котом не любляться?, Шукаймо пташки, Дідусь і хлопці, 
писана абетка, Молитва “Боже великий, єдиний”... На титульній сторінці 
теж зображено бразильський краєвид та вміщено напис “Рідна школа і 
буквар”.

Хоч той буквар змістом менший, однак він теж гарно оформлений, 
багатий змістовно. Перший з тих букварів знайшов широке визнання не 
тільки серед бразильських українців, але й в Аргентині та по інших 
країнах розселення українців. Прихильну рецензію на нього свого часу 
подав професор Іван Огієнко у часописі "Рідна Мова”.

Певну уяву про зміст навчання в рідних школах дають учнівські 
зошити. Такі речі загалом менше зберігаються і тому буде цікаво дещо 
використати з них. Нам вдалося розшукати кілька зошитів, яких уживано 
в рідних школах. Ц, зокрема, Володимира Кучинського та його сестри 
Марії з Дорізону. Цікаво, що в них записи зроблено обома мовами. 
Наводимо зміст одного з них. Володимир Кучинський. Клас другий, рік 
1920. Номер зошита 3. Почато його 2-6-20, а закінчено 8-9-20. Час 
використання зошита: 96 днів. У ньому виписано такі тексті: "О Волкон", 
Святий Отець Миколай, "А ембріягсз", Дід і смерть, "Протежей ос 
фракос", Спочинок, "А консієнсія", Рідна мова, “Трабаляй цела натрія ,
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Дід і камінь, "А десізон інжуста", Лис і ворона, “Нон фасай мал. Аос 
анімайс”, Хто працює -  не бідує, Школа, “Нон проседаж 
іррефлетідаменте”, Кирило, “Фазе о тев девер”, Чужі вишні, Не смійся з 
каліцтва. “Ос сінко сендітос”. Чесна дівчина, “Ас субстансіяи 
аліментарес”, Господня молитва, Ангельський привіт, “Ума лісол 
провейтоза”, Будь малим задоволений, “О вердадейро герой”, Притомний 
хлопець, “А алфандега”, Бал, “А ментіра”, Житні колоски, “А 
онестідаде”, Пчола, “Лінгва португиза”, Отець і учитель, Зверхність або 
старшина, “Дезкумбріменто до Бразіл”, Що я нині робив? “Жеометрія’-. 
Лис і ворона, “Езерсісіос де граматіка”, Дід і смерть, “Ос сінайс 
ортографікос”, Знаки правопису. Всього зошит має 32 сторінки..

Цікаві зразки письмових завдань. Наводимо один з них. "Що я нині 
робив? Всгавім в десятій годині рано. Вмивімся, змовив молитву, 
поснідав, відтак пішовім з мамою до церкви. В церкві відправляв 
богослужіння отець Омелян Ананевич, що тривало аж до другої години 
по полудні. Була наука за праотця Авраама, що хотів принести свого сина 
в жертву Господу Богу. День був погідний, людей було багато з різних 
сторін. Як вернувімся з церкви, том пообідав і пішов бавитися. Бавивімся 
на ріці з такими хлопцями: з Павлом Фірманом, Міхалом Матіским. 
Семком Настасюком, Андріянцьом. Потім пішлисьмо від ріки і 
бавилисьмося на улиці до смерку. По забаві розійшлися домів. Вдома 
повечеравім, змовив молитви і ляг спати о годині пів до десятої. Дорізон, 
дня 15 серпня 1920. Володимир Кучинський".

А ось ще один текст письмової вправи, що дає можливість зрозуміти 
рівень засвоєння мови українцями в Бразилії. "Як сего року я святкувала 
Різдвяні свята. Всталам рано, зібралася і о 9 годині пішлам до церкви на 
Богослужения. День був погідний і веселий. Людей було багато і всі 
тішилися, що дочекали до такого великого свята. По Богослужению, що 
тривало до 1 години, вернулам додому. Мама приготовила обід і по обіді 
пішлам бавитися. На Свята прийшли до нас дядько Дмитро з родиною. 
Вони вернули того самого дня, а дядина Настя переночувала, а на другий 
день пішли до дому; з ними також пішла мама з Андріянцем до них на 
свята. Бавиламся з Павлінов Фірман, з Мільков і Юльцьов Любов; 
колідуваписьмо й оповідалисьмо одна другій о різних дитячих пригодах. 
На другий день попрятапам у кухні і в хаті і пішлам бавитися до Павліни 
Фірманової. З Павліною пішлисьмо до Любовних дівчат і разом з ними 
пішлисьмо на прохід. З проходу як верталисьмо я закликала до себе в 
гостину і приймалам їх пивом і овочами. Відтак вони пішли додому, а я 
лишилася вдома готувати вечерю. По вечері пішли спати в 10 годині. На 
третій день так само забавлялися як в попередні, тільки що пішли до цер
кви на Богослужіння, що тривало до 1 години. Коли вернулись з церкви, 
бавилася і колідувалам з тими самими дівчатами аж до вечора. Дорізон. 
дня 22.1.1922 р.(М .К.)”. ...

Подібні учнівські роботи оцінювалися по-різному. В зошитах 
зустрічаємо, зокрема, "добре", "зле", “брудно”, "знаменито”, "величаво”.
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ніяких офіційних документів про успішний перехід з року в рік рідні 
школи не видавали. З наших предметів зазначалося: "перейти Буквар" чи 
"перейти Читанку" або "перечитати Другу Читанку".

Не видавалось свідоцтв з тієї причини, що рідна школа не готувала 
до вищої школи. Це було навчання для життя, для повсякденного 
спілкування, входження в соціум своєї спільноти.

Зазначимо, що в школах існувало покарання за погане навчання та 
невідповідну поведінку. Коли учень писав брудно, то вчитель, в разі 
потреби, бив його прутом по руках. Застосовувалися й деякі традиційні 
на той час засоби фізичного покарання, що, безперечно, не завжди давали 
бажаний ефект, а, навпаки, викликали в учнів бажання не відвідувати 
рідну школу. А ця справа була не простою. Адже українці, як, власне, й 
інші етноси, мешкають тут не селами, а хуторами, які розташовані на 
значній відстані один від одного. Тому дорога до школи була досить 
довга, іноді довжиною від 2 до 8 км. Через це учні нерідко запізнювалися 
або й не приходили зовсім, що загалом негативно позначалося на рівні їх 
знань, глибинні засвоєння навчального матеріалу. І все ж більшість 
школярів з належною свідомістю виконувала свої обов’язки.

Ірина Рижикова 
(Івано-Франківськ)

ЕВОЛЮ ЦІЯ ІДЕЙ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК  
ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ  

ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ

Сучасні умови життєдіяльності суспільства як в Україні, так і в 
будь -  якій державі світу, вимагають таких форм і методів навчання й 
виховання, які б сприяли включенню підростаючого покоління у 
суспільні процеси, в життя світової спільноти.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває формування в 
старших класів умінь і навичок організаторської діяльності як засобу 
самоствердження в сучасному складному соціумі, самореалізації як 
конкурентоспроможної особистості.

Ефективним чинником, з огляду на означену вище проблему, крім 
педагогічного колективу загальноосвітньої школи, виступає учнівське 
самоврядування, оскільки воно дає змогу використати потенціал, 
досить часто прихований в дитині та вчасно не виявлений педагогами, 
і через це, з об’єктивних чи суб’єктивних причин, не спроможний 
проявитись та розвиватись.

Окрім того, саме формування навичок організаторської діяльності 
покликане, в першу чергу, сприяти підвищенню активності, зокрема, 
соціальної активності старшокласників, розвитку їх творчих 
здібностей, формуванню лідерських та управлінських навичок, і, в 
кінцевому результаті, забезпечити найвищий ступінь розвитку
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особистості -  сформованість умінь і навичок її самоорганізації. Власне, 
останнє положення набуває особливо гострої актуальності сьогодні, 
коли через тотальний брак часу досягнути успіху будь-якого рівня 
можна завдяки вмінню організувати власну діяльність.

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що проблема 
підготовки учнів старших класів до життя в соціумі, зокрема 
формування у них навичок і вмінь співпраці в колективі, здавна 
привертала увагу багатьох представників психолого-педагогічної 
думки.

Ще в творах арабських письменників знаходимо поради щодо 
виховання наших предків, коли ті ще жили окремими племенами. 
Безперечно, виховання в той час зводилося переважно до розвитку в 
молоді фізичних сил і спритності та до прищеплення їм навичок 
здобувати собі засоби існування і вміння захищати себе від ворогів, що 
справді вимагало неабиякого хисту, розумових та фізичних зусиль. 
Формування їх, а також й засвоєння усього соціального досвіду 
тогочасного суспільства здійснювалося на основі повчань батьків (при 
патріархальному ладі виховну функцію на себе брав батько).

У Київській державі теж починають з’являтися перші організовані 
форми навчання та виховання. С.Д.Бабишин, досліджуючи розвиток 
освіти в Київській Русі, стверджує, що двірська школа князя 
Володимира Великого виховувала з дітей київської знаті кадри для 
державного управління, церкви та освітніх закладів [1, 13].

На нашу думку, не має підстав стверджувати однозначно, що в 
період Київської Русі вже бралася до уваги проблема формування в 
підростаючого покоління навичок організаторської діяльності. Проте 
відомості про діяльність князя Володимира Мономаха засвідчують, що 
він велику увагу приділяв розвитку у дітей ініціативи й самодіяльності, 
привчанню їх до подолання всіляких труднощів. Різноманітні життєві 
ситуації, на його думку, потребують не тільки простого послуху, але й 
активності та працелюбства [1, 161]. Зрештою, і в „Школьном 
благочинне” неодноразово згадується про обов’язки старости та 
чергових у школі, тобто, можна припустити, що в школах того часу 
вже складались елементи учнівського самоврядування.

Велику увагу формуванню навичок самоорганізації та 
організаторської діяльності зокрема приділяли так звані січові школи, в 
яких був схожий до військового громадський устрій. Тут школярів 
навчали демократії, самоврядування. Вони обирали з свого середовища 
двох отаманів -  одного для дорослих, другого -  для дітей, і, на власний 
розсуд, або залишали їх на цих посадах, або переобирали, як тільки 
закінчувався термін. За прикладами дорослих січовиків серед дітей 
набуло поширення побратимство [11,11].

У братських школах також з’являються паростки самоврядування, 
яке, однак, і на той час носило ще досить обмежений та примітивний 
характер. Так, згідно статуту братської школи м. Львова (п.16), двох чи
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чотирьох хлопців кожного тижня інших по порядку слід виставляти на 
охорону, від чого ніхто не повинен відмовлятися, коли до нього прийде 
черга. їх обов’язком було: прийти до школи раніше, школу підмести, 
затопити в печі, сидіти біля дверей і спостерігати за всіма, хто входить 
і виходить; а якщо б деякі не вчилися, пустували чи в церкві нечемно 
стояли, чи, ідучи додому, погано б поводилися, то їх повинні 
записувати й оголошувати [11, 68-69]. Б.Н.Митюров слушно
стверджує, що дана система давала можливості братчикам для прояву і 
розвитку своїх організаторських здібностей, активності та формування 
навичок самообслуговування. Чергові слідкували за порядком, 
контролювали підготовку учнів до уроків та їх поведінку. Свої 
зауваження вони письмово викладали вчителю. Чергування тривало 
зазвичай тиждень[7, 118-119].

Деякі дослідники зауважують, що початки самоврядування в 
братських школах були не автентичними, а виникли як наслідок 
копіювання системи єзуїтських колегій, що діяли на той час у Західній 
Україні.

Варто зазначити, що в період становлення і розвитку братських 
шкіл виховний процес з огляду на формування навичок 
організаторської діяльності умовно поділявся на два напрями: перший, 
керований верхівкою навчального закладу, полягав у прищепленні 
учням, студентам навичок суворої дисциплінованості та порядку, 
засобом для чого виступало дитяче шкільне самоврядування; другий -  
це стихійна самостійна організаторська діяльність, що була спрямована 
на забезпечення дозвілля та заробляння грошей. Прикладом цього 
слугують театральні вистави учнів, вертепи.

Проте не можна однозначно стверджувати про “стихійність” 
другого напрямку. Дуже часто в школах, колегіумах та академіях діяли 
класи співу і риторики, в яких діти мали змогу здобути основні 
навички для реалізації задуманих заходів. Отримавши під час навчання 
в таких студіях елементарні навички організації власної діяльності, 
учні “йшли в народ” займатися просвітництвом.

Значний внесок у розвиток педагогічних засад формування 
організаторських навичок належить П.Могилі. Зокрема, згідно зі 
статутом, що його уклав для Києво-Могилянській академії, тут 
створювались дві конгрегації, які сміливо можна тлумачити сьогодні 
як прототип і учнівського самоврядування, і молодіжної шкільної 
організації. Власне, подібна інституція існувала ще в Київській 
братській школі під назвою “дитячого братства”. Конгрегації прагнули 
об’єднати студентів, виробити у них навички самоуправління, яке було 
їх засадничим організаційним принципом, а також привчали юнаків до 
самостійності і серйозного виконання своїх обов’язків [11].

Ідею самореалізації та саморозвитку кожного індивіда як творчої 
особистості активно розвивав у своїй творчості український відомий 
філософ і педагог Г.С.Сковорода.
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ХУІІІ -  XIX ст. багатьма дослідниками історії вітчизняної освіти 
окреслюється як період боротьби за становлення національної школи. 
Підкреслимо однак, що досить часто ця боротьба обмежувалася 
правлячим режимом, і, як наслідок, дії правителів держави були 
спрямовані на придушення будь-якої активності учнів, 
переслідувалися передусім вільнодумство та будь-які прояви 
самостійності. Таким чином, дослідники визначають появу ще одного 
напряму в проблемі формування навичок організаторської діяльності 
школярів та студентів університетів, а саме створення таємних 
студентських гуртків та товариств, основною ознакою діяльності яких 
виступала соціальна та громадська активність.

Привертають увагу педагогічні пошуки І.Лаврівського, які 
вилились у його підручник з методики педагогіки, що, на жаль, так і не 
був виданий. Педагог наголошував, що виховання має розвинути такі 
головні душевні силн, як сила пізнання, сила мислення, сила бажання 
діяти, волю; засобом підтримання шкільної дисципліни вважав 
діяльність самих учнів, вказував на необхідність виховувати їх 
високоорганізованими активними громадянами суспільства.

Громадсько-політичні рухи другої половини XIX ст. залучили до 
культурно-освітнього і суспільного життя широкі маси українців. 
Завдяки цьому формується широка мережа культурно-освітніх та 
господарських товариств і організацій. Значно пожвавлюється 
діяльність громадських молодіжних та юнацьких рухів, що, окрім 
політичного спрямування, здійснювали підготовку молодших членів до 
суспільної боротьби.

З початком XX ст. розпочинається новий етап розвитку 
педагогічної думки щодо формування навичок організаторської 
діяльності школярів. Важливим надбанням вітчизняних педагогів стало 
виокремлення з системи освітнього процесу позаурочної навчально- 
виховної діяльності, в процесі якої учні вдосконалювали свої знання, 
уміння і навички. Під впливом західноєвропейської педагогіки 
проблема самоорганізації життєвого простору школярів набуває 
характеру трудового виховання;- на думку, М.Галущинського, 
Л.Сілецького та інших педагогів-практиків, саме в праці дитина 
набуває основних навичок діяльності в соціумі. Окрім того, великого 
значення продовжує надаватись розвитку учнівського самоврядування 
в школі. Зокрема, до нього долучається ще один аспект -  організація та 
проведення виховних заходів щодо відзначення національних та 
народних знаменних дат, які готувалися самими учнями. Новизною в 
педагогічній теорії і практиці стало передання ініціативи до рук самих 
учнів.

У контексті досліджуваної проблеми заслуговує на увагу 
педагогічний пошук С.Т.Шацького, який, підтримуючи важливість 
дитячої праці, зазначав, що «мало дати дітям роботу, мало ознайомити 
їх з минулою працею людей, пов’язуючи в їх уявленні минуле і
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теперішнє. Важливо привести дітей до більш близького дотику з тим, 
що дає сучасне життя. Адже, якщо діти привчаться до конструктивної 
діяльності, якщо праця буде охоплювати їх інтереси та творчі 
інстинкти, то вони самі створять для себе міцний захист проти того, що 
тягне їх назад, формує з них грізну небезпеку для культури» [13 125- 
126].

Взагалі, позицію педагогів першої половини XX ст. можна 
підвести під аксіому: участь дітей у суспільно-корисній праці дає змогу 
перенести сформовані навички організаторської діяльності на сферу 
гри (а, отже, і на всю сферу життєдіяльності суспільства), в якій і 
попередня підготовка, і організація та проведення, як і ідея її, належать 
самим учням.

Першу чітку систему самоврядування в дитячому виховному 
закладі запропонував А.С.Макаренко. Зокрема, в праці «Методика 
виховної роботи» він розкриває організаційні основи самоврядування в 
колективі, функції органів управління, загальних зборів, зборів 
командирів тощо. Ідеї А.С.Макаренка і сьогодні актуальні, зокрема, в 
плані розвитку у старшокласників навичок самоврядування. Проте 
варто все ж таки підкреслити, що методичні поради і рекомендації 
будувались за вимогою свого часу і були спрямовані на виховання 
типового характеру радянської людини, якій бракує визнання 
ініціативності, самостійності та креативної діяльності вихованців.

Ідеям А.С.Макаренка можна протиставити І.П.Іванова, що є 
«батьком» теорії колективної творчої діяльності. Вона, як вказує автор, 
відрізняється одна від одної, проте в кожній КТД вирішується 
величезна кількість педагогічних завдань, йде розвиток 
колективістських і демократичних основ життя, самостійності, 
ініціативності школярів, їх самоуправління. КТД, збагачуючи 
особистість цінним соціальним досвідом, дозволяє кожному проявити і 
вдосконалити кращі людські задатки, здібності, потреби і відносини, 
вдосконалюватись морально і духовно.

З другої половини XX ст. простежується тенденція взаємообміну 
результатами експериментальних досліджень між педагогами та 
психологами. Зокрема, значний вплив на розвиток ідеї формування 
організаторських навичок у педагогіці відіграли психологічні 
дослідження, передусім виявлення вікових особливостей розвитку 
старшокласників та підлітків, їх пріоритетних цінностей та побудови 
виховного процесу з урахуванням цих особливостей. Так у психолого- 
педагогічній думці проблема формування навичок організаторської 
діяльності набуває характеру виявлення та розвитку організаторських 
здібностей (Л.І.Уманський). У цьому аспекті організаторські здібності 
розглядаються як діяльність однієї людини, що забезпечу^ об’єднання 
групи людей для досягнення загальногрупової мети, і є засобом 
залучення її до одного з напрямів науки управління [12, 3].
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Особливого змісту в психолого-педагогічних поглядах на означену 
проблему набуває окремий напрям -  психологія лідерства, під якою 
розуміється явище визначального впливу особистості (лідера -  члена 
групи) на групу вцілому. Справжній організатор, керівник та провідник 
групи завжди є лідером, хоча лідер далеко не завжди виступає 
організатором. У низці досліджень, які проводилися радянськими 
психологами (А.С.Крикунов та ін.), зясовано, що здібні лідери 
організатори інших лідерів у групі і цілеспрямовано стимулюють їх 
діяльність. Проблема лідерства активно розроблялася також і 
зарубіжними психологами (Г.Ару, Ж.Пре, Д.Морено, Б.Басс та ін.). У 
розвиток поглядів на лідерство як форму прояву організаторських 
здібностей значний внесок зробили російські психологи А.Г.Ковальов 
та В.Н.Мясищев. Зокрема, їм належить спроба виокремити основні 
компоненти організаторських здібностей, таких як інтелектуальна 
якість особистості, що проявляється в здатності тонко орієнтуватися в 
дійсності, гнучкість розуму в поєднанні з творчою уявою, високий 
рівень розвитку волі (особливо сміливість, рішучість) [4, 48]. 
В.А.Гольнева доповнила ці властивості «вмінням впливати на інших», 
«впливати на різні сторони психіки товаришів, їх розум, почуття і 
волю». Згодом Н.В.Кузьміна, Н.Д.Левітов включають організаторські 
здібності в структуру педагогічних, розглядаючи їх не як риси 
особистості, а як вимоги діяльності: вміння планувати, передбачувати, 
проектувати свої дії, економно використовувати свій час, 
контролювати.

У середині XX ст. побачила світ низка робіт вітчизняних 
психологів, в яких розглядається (без визначення, диференціації та 
розкриття) організаторські навички, уміння та здібності. 1 хоча їх 
автори не ставили за мету вивчення саме організаторських навичок, у 
них є багато вказівок та порад, котрі сприяли становленню поглядів на 
проблему формування навичок організаторської діяльності в процесі 
виховної роботи загальноосвітнього закладу.

У 60-70-х рр. XX ст. дана проблема починає розглядатись у 
контексті соціальної активності особистості: організаторська
діяльність як природна активність виступає однією з вищих форм 
соціальної активності особистості (Т.Н.Мальковська). Для участі в 
управлінні та організації колективу потрібні не тільки знання, а й 
навички та творче ставлення до даної діяльності, висока активність. У 
рівнях цієї активності акумульована здатність виконувати функції 
організації та управління і готовність включатися в різноманітну 
соціально-організаторську діяльність, де в найбільш концентрованому 
вигляді виражається соціальна відповідальність та соціальна 
активність особистості [6, 23].

ГІсихолого-педагогічні пошуки А.Н.Лутошкіна визначили якісно 
новий етап у розвитку проблеми формування навичок організаторської 
діяльності старшокласників. Учений, узагальнивши досвід попередніх
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педагогічних та психологічних підходів, окреслив основні теоретичні і 
практичні засади організаторської діяльності школярів як з молодшими 
учнями, так і з однолітками, виробив методичні рекомендації для 
налагодження організаторської діяльності школярів, подав структуру 
та основні етапи організації діяльності шкільного колективу.

Аналіз психолого-педагогічних поглядів на проблему формування 
навичок організаторської діяльності дає змогу зробити наступні 
висновки. Перш за все дана проблема була і залишається актуальною і 
в даний час, оскільки саме формування навичок організаторської 
діяльності визначає становлення гармонійно розвиненої особистості. 
Дана проблема не є новоутворенням. У процесі свого становлення й 
розвитку вона пройшла шлях від практичного застосування до 
теоретичного осмислення і втілення в реальну дійсність. І все ж 
незважаючи на велику розмаїтість поглядів, підходів та теоретичних 
розробок, вони мають декілька недоліків.

^  Вони, будучи теоретично розробленими, досить часто не 
мали втілення в практику виховної діяльності,

^  Розглядаючи проблему формування навичок 
організаторської діяльності з різних аспектів, вони не утворюють 
органічну систему виховної діяльності педагогів та учнів,

^  Дані підходи, на жаль, не задовольняють повністю сучасні 
вимоги, коли особливої актуальності набуває самореалізація та 
самоорганізація особистості поза межами колективу.

І все ж, не зважаючи на вказані недоліки, важко переоцінити роль і 
цінність історично зумовлених підходів до реалізації проблеми 
формування навичок організаторської діяльності, які, до того ж, 
апробовані практикою. Тому означена проблема вимагає подальшого 
дослідження відповідно до сучасних умов життєдіяльності особистості 
в соціумі, більш глибокої розробки теоретичних засад і шляхів їх 
практичної реалізації в умовах докорінного оновлення діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів в Україні.
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(Львів)

ПРИНЦИПИ І СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ 
НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В РАМКАХ ТЕОРІЇ 

ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ

Засновники вищих навчальних закладів недержавної форми 
власності (ВНЗ НФВ) самостійно розробляли ідеологію 
функціонування, забезпечували матеріально-технічну базу, вирішували 
питання фінансування та кадрового забезпечення, долали перешкоди, 
створювані державними адміністраціями, при встановленні прав на 
освітню діяльність [2, 7]. Протягом 12 років діяльності відбулось 
установнення основного числа ВНЗ НФВ погляду ліцензування та 
акредитації, а також елементів їх державної підтримки [2, 312]. 
Появилось досить велике число наукових публікацій щодо такої 
позабюджетної сфери освітньої діяльності, в яких відзначено, що 
освітній простір держави єдиний, але з масою проблем педагогічного 
характеру, оскільки недосконалий і характеризується неправильним 
розумінням конкуренції, відсутністю взаємодії, єдності у виробленні 
стратегічних напрямків розвитку, зокрема, і у підготовці та 
перепідготовці педагогічних кадрів протягом перехідного періоду 
розвитку суспільства (при переході до ринкової економіки).

Поперідній монополістичний період -  тоталітарної радянської 
системи характеризувався політизацією освіти та виховання, 
адміністративно-командною системою управління вищою школою, 
безальтернативними методами навчання, концентрацією уваги 
педагогів на формальні показники успішності. Все це гальмувало 
розвиток освіти, який був зорієнтований на матеріальне виробництво 
[2, 312] і характеризувався корупцією.

Оскільки в даний час державний сектор вищої освіти основний, то 
збереглись деякі негативні риси, характерні для тоталітарної системи. 
Зокрема, це тоталітарний характер управління основної частини 
державних ВНЗ і корупція у відповідних вищих ешелонах керівництва, 
яка використовується для збереження та зміцнення елементів 
тоталітарної системи. А корупція та комерціалізація державних ВНЗ 
неминуче приводить до зниження якості навчання [1, 84] і, відповідно, 
професійного рівня випускників державного та недержавного секторів 
вищої освіти, оскільки вони пов’язані.

Для зменшення напруження, викликаного педагогічними 
проблемами, удосконалимо принципи і стратегію діяльності ВНЗ НФВ 
на науковій основі в рамках теорії індустріалізації викладання із 
використанням підходів „ управління якістю. Такого типу 
нововведення відносяться до наукових та практичних завдань у сфері 
різносторонніх фундаментальних розробок, які спрямують викладачів 
на освоєння методів розв'язання навчально-виховних задач на
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інформаційному рівні, щоб уникнути нераціональних та громіздких 
суб єктивних підходів у педагогічній діяльності. В перспективі 
подальша стандартифікація і сертифікація основних тем дисциплін.

Питання якості стосується всього життя, і за висновком політиків 
та філософів: “Якість -  це в першу чергу чесність, а також питання 
установки, система навчання з питань якості, системи акредитації та 
сертифікації, в яких існує контроль за ринком послуг” [5, 32]. А чесніть 
і корупція -  несумісні.

Основна мета діяльності ВНЗ НФВ має бути спрямована на 
підвищення якості освіти, підготовку фахівця, здатного вирішувати 
інтегровані завдання розвитку ринкової економіки. А це неможливо 
без втілення в процес освіти таких головних ідей як гуманізація, 
інтелектуалізація бізнесу, соціальне партнерство [2, 181]. Найвищий 
гуманістичний імператив, призначення вищої школи полягає також в 
тому, що необхідно виховати для держави не лише освічену, але й 
високоморальну людину, здатну з повагою й дбайливістю відноситись 
до всього, що її оточує [2, 22], в першу чергу до завдань виведення 
суспільства з економічної кризи.

У відповідності до цього головна функція позабюджетної вищої 
освіти -  формування середнього класу як стабілізуючого соціального 
фактора, а також демократизація освіти і послідовне сприяння 
становленню громадянського суспільства [2, 7].

Наявність у країні широких можливостей вибору різних шляхів 
освіти є мірою демократизму розвинутості громадянського суспільства 
і сприяє створенню додаткових навчальних і робочих місць, 
задоволення потреби в кадровому забезпеченні переходу до ринку, 
подолання деформації в структурній підготовці кадрів [2, 315].

Однією з головних місій недержавного сектора освіти України є 
боротьба з корупцією, що поглинає наше суспільство. Характерними 
особливостями ВНЗ НФВ є відсутність корупції, добра 
пристосованість до ринкової економіки, сповідування та реалізація 
демократичних форм внутрішньої організації та управління, значний 
внесок у виховання нового покоління національної інтелігенції, спроби 
конкуренції з державними ВНЗ [2, 283]. Випускники ВНЗ НФВ не 
заражені вірусом корупції і в цьому їх моральна перевага перед тими 
випускниками державних ВНЗ, які отримали дипломи про вищу освіту 
завдяки підкупу.

Україна може відродитись в новій якості на новому етапі розвитку 
(початок 21 століття) через освіту з допомогою сучасних “педагогічних 
(освітніх) технологій”. Ці технології являють собою комплексні 
інтегративні процеси, які включають людей, ідеї, засоби й методи 
організації діяльності для аналізу проблем, що охоплюють основні 
аспекти засвоєння знань. Крім того педагогічні технології 
оптимізують освітній (педагогічний) процес методом конструювання 
та застосування прийомів і матеріалів відповідно до поставленої мети
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(максимального розвитку особистості як суб’єкта, а також системи 
ориманих ним знань для реалізації стратегії, тактики, процедури 
виховання) з урахуванням конкретних умов діяльності [3, 13-15]. 
Системоутворювальною компонентою педагогічної системи с 
технологія навчального процесу. Технологічність -  внутрішня якість 
системи, що визначає її можливості й організаційну (управлінську) 
логіку [3, 16].

Ізвище сказаного випливає, що завдання педагогічних (освітніх) 
технологій -  допомогти студентові побудувати алгоритм 
індивідуального засвоєння знань у напрямку виховання творчої, 
самостійної, конкурентоздатної особистості на якісно високому рівні. 
Відповідна методологія в цьому напрямі повинна базуватись на теорії 
управління якістю освітніх послуг. Якість -  сукупність хактеристик 
об’єкта, що відноситься до його здатності задовольняти установлені й 
передбачувані потреби [6, 22 ].

Якість освітніх послуг -  сукупніть характеристик педагогічних 
технологій, від яких залежить відповідність процесів освоєння знань 
студентів вимогам, траєкторіям та алгоритмам проективної, 
особистісно-орієнтованої педагогіки, педагогіки успіху. Показник 
якості освітніх послуг -  кількісна характеристика одної чи кількох її 
властивостей (рівень професійної підготовки, рейтинг, 
конкурентноздатність, що встановлюються на основі тестів) і 
характеризують її якість в певних умовах реалізації і використання 
спеціалістів для потреб суспільства. Конкурентна боротьба 
продуцентів освітніх послуг у сфері вищої освіти проходить між 
окремими ВНЗ за контингенти студентів, а також між державними та 
недержавними ВНЗ. До речі, за якістю освіти і рівнем підготовки 
окремі середні освітні заклади (ліцеї, гімназії) в деякій мірі уже 
випереджують традиційні державні школи (про це свідчать, наприклад, 
відгуки викладачів та ліцеїстів [3, 503-508]). В конкурентній боротьбі 
державні ВНЗ поки що випереджують недержавні, але перспектива 
розвитку за тими закладами освіти, які будуть здатні більш 
цілеспрямовано та неперервно поліпшувати якість технологій навчання 
і виховання.

Кількісні показники якості будь-якої форми послуг описують 
методами окремої галузі науки — кваліметрії [4, 6]. Кваліметрія -  
наукова галузь, що об’єднує методи кількісної оцінки якості різних 
об’єктів та послуг.

Об’єкти кваліметрії в педагогіці:
1. Педагогічні технології.
2. Технологія навчально-виховного процесу.
3. Освітні технології.
4. Інформаційні Технології в освіті (зокрема, програмні 

продукти).
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5. Інтелектуальний продукт ВНЗ (ректорату), кафедри, 
викладача.

6. Науковий продукт (концепції, методики тощо).
7. Організаційна система ВНЗ (у тому числі схема).
8. Навчально-методичні комплекси.

Від методики (навчання) технологія відрізняється відворюваністю 
результатів. Технологія проектується на процес навчання з 
урахуванням конкретних умов та орієнтацією на заданий, а не 
передбачуваний результат [3, 16]. Термін “технологія” раніше був 
більш характерний для матеріального виробництва.

Основне завдання кваліметрії у сфері педагогіки -  обгрунтування 
основних показників якості освітніх технологій, розробка методів і 
засобів їх розрахунку, контролю, оптимізацїі, виділення узагальнених 
показників якості процесу навчання, використання їх для 
прогнозування змін у часі і просторі, керування рівнем якості освітніх 
послуг на рівні ректорату і кафедр, стоворення системи стандартів 
місцевого і загального призначення, задачі управління якістю.

До практичних завдань кваліметрії відзначеної сфери віднесемо 
розробку методів і способів визначення оптимальних значень 
показників якості педагогічних послуг, встановлення та аналіз вимог 
до них, точності оцінок, порівняння та репрезентативності показників 
якості, уніфікації методів і засобів визначення окремих властивостей 
процесів навчання, що зумовлюють якість усіх індивідуальних 
траєкторій студента в освітніх, професійних і життєвих напрямках.

В останній час у нашій країні педагогічні технології збагатились 
новими формами, зокрема дистанційною освітою (ДО), і один з 
напрямів її дидактичного дослідження -  це теорія індустріалізації 
викладання [7, 9-34]. Застосуємо елементи теорії індустріалізації 
викладання для дослідження розвитку педагогічних технологій у ВНЗ 
недержавої форми власності.

Аналогічно, як О.Петерс на основі елементів економічних і 
промислових теорій, уведемо нові етапи, а також відповідну 
термінологію для аналізу педагогічних технологій: раціоналізація, 
поділ праці, механізація, лінія збирання, масове виробництво, 
підготовча робота, планування, організація, наукові методи керування 
навчальним процесом і якістю, формалізація, стандартизація, 
функціональні зміни, об’єктивність, концентрація, централізація. Крім 
того, в педагогіці використаємо елементи нових галузей наукового 
пізнання, характерні для сучасного індустріального виробництва: 
кваліметрія, управління якістю, сертифікація, статистичний та 
експертний методи визначення рівня якості освітніх послуг (ЯОП), 
системи забезпечення та керування ЯОП.

Кожен ВНЗ повинен сформувати оптимальну лінію вдосконалення 
і забезпечити повномасштабну випереджувальну організацію своєї 
подальшої роботи на якісно високому рівня. У звязку з цим основні
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методологічні засади (стратегія) діяльності ВНЗ має бути спрямована
на:
• розробку концепцій і програми діяльності закладу з урахуванням 

цілей і політики в області якості;
• розвиток інтелектуального, наукового, матеріально-технічного, 

методичного та інформаційного потенціалу на рівні ректорату, 
кафедр і обслуговуючого персоналу;

• організація поофесійної діяльності для забезпечення глибоких 
професійних знань студентів у формі системи з урахуванням 
функцій координації, регулювання, аналітичної обробки рішень у 
сфері управління якістю;

• регламентація і впорядкуваня педагогічної діяльності закладу у 
відповідності з поставленими цілями в професійній діяльності і в 
області якості;

• визначення ролі і відповідальності кожного співробітника у 
відповідності з професійними цілями і в області якості;

• приведення усіх процесів ВНЗ в умови, які можна контролювати, 
аналізувати і якими можна управляти та гнучко змінювати для 
здійснення державної освітньої політики і виконання 
найважливіших державних функцій;

• постійне підвищення кваліфікації персоналу у відповідності з
сучасним рівнем педагогічної науки і досягненнями сфери 
управління якістю;

• організація системи обліку, нагромадження і обробки інформації з 
метою оптимізації затрат для досягнення максимального 
авторитету педагогічної технології та її реалізаторів (викладачів);

• усвідомлення недоліків сучасного стану і перспектив соціально- 
економічного розвитку України та розробка концепцій 
переоснащення педагогічних технологій на основі зовнішніх і 
внутрішніх факторів в умовах зростання комунікативності й
інтернаціоналізації людського життя;

• формування гуманістичного світогляду, глибокої моралі і високої 
духовної культури у суспільстві.

При цьому слід пам’ятати, що діяльність ВНЗ небюджетного 
фінансування здійснюється в рамках єдиного освітнього простору 
країни та світу в цілому і спрямована на усвідомлення людиною цілей і 
результатів професійної діяльності на фоні своїх обов'язків у
правовому полі [2, 22].

Система якості в педагогіці -  сукупність організаційної структури, 
методології, методик і ресурсів, необхідних для управління якістю 
оештніх процесів. Ця система передбачає використання документації, в 
якій установлені загальні принципи забезпечення якості, вимоги до 
діяльності і відповідальності кожного працівника, умови 
функціонування і тестування, методики контролю, обробки і аналізу 
інформації, програми підготовки та навчання персоналу. Система
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якості включає також програму виявлення недоліків і пошуку шляхів 
поліпшення педагогічних техннологій. Вона ширша, ніж система вимог 
для забезпечення освітніх та професіональних потреб остудентів. 
оскільки спрямована також для задоволення внутрішніх потреб 
управління ВНЗ.

Основні завдання кваліметрії, які будуть реалізовуватись в рамках 
системи якості і застосовуватись для аналізу педагогічних технологій 
(ПТ), наступні:

• визначення на основі тестування номенклатури показників якості з 
метою подальшого контролю і оцінки змін;

• формулювання вимог до показників якості для включення їх в 
стандарти;

• оцінки якості на основі тестів і відповідного програмного 
забезпечення;

• розробка напрямків вдосконалення ПТ на основі кваліметричних 
досліджень;

• використання для аналізу ПТ експертних, розрахункових, а також 
оптимізаційних методів.
Головними принципами підготовки майбутніх фахівців 

(педагогічної технології) є:
• принцип постійного підвищення якості педагогічних технологій, 

спрямованих на удосконалення суспільства, демократичних 
перетворень, державотворчих процесів;

• принцип руйнування бар’єрів між елементами навчально- 
виховного комплексу і використання психологічних підходів для 
розв’язання проблем, які виникають у процесах, спрямованих на 
досягнення ефективних результатів навчання, виховання та 
розвитку студентів;

• принцип постійного підвищення кваліфікації професорсьвого- 
викладацького складу і студентів у напрямах розвитку інтелекту, 
емоційної сфери, впевненості в собі, самоприйняття, 
самостійності, автономності, мотивації, самоактуалізації, 
самовдосконалення і саморозвитку;

• принцип послаблення напруженості у відносинах між викладачами 
і студентами на основі формування у студентів цивілізованої 
соціально-економічної свідомості, збалансованої світоглядної, 
філософської, політичної, юридичної, правової, етичної та есте
тичної культури;

• не акцентувати увагу тільки на кількісних показниках підвищення 
особистісної відповідальності студента за власні успіхи і 
досягнення у навчанні та вихованні; зокрема, застосовувати 
статистичні методи для комплексного аналізу знань студентів і 
програмувати виявлення окремих елементів індивідуальних 
перспектив;
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• принцип достатньої інформованості студентів у відповідності і 
вимогами науково-технічного прогресу, а також з актуальних 
проблем суспільного життя України та передових країн світу;

• принцип зворотного зв'язку в процесі реалізації педагогічній 
технології, який дозволяє розробити систему обгрунтованих вимог 
до працівників ВНЗ і студентів, які можуть бути забезпечені 
наявними засобами і відповідним їх регулюванням;

• принцип накопичення та виділення найбільш важливих елементів 
передового зарубіжного досвіду в науково-дослідній сфері для 
стимулювання зацікавлення студентів щодо підвищення 
кваліфікації і відповідного удосконалення навчально-виховної 
роботи;

• принцип поєднання елементів професійних, гуманітарних, 
економічних, психологічних та соціальних дисциплін, що за
безпечує міждисциплінарні взаємозв'язки різних сторін пізнання і 
сприяє формуванню інтелектуально-раціональної, емоційно- 
спрямованої та професійної культури студента;

• принцип поетапного формування складності інтелектуалного 
навантаження від простого до складнішого з метою удосконалення 
професійних знань, навичок та умінь майбутніх фахівців, з 
передбаченням помилок непрофесійної роботи;

• принцип наукового прогнозування, здатного сприяти розробці 
системи підготовки відповідного обсягу потрібних фахівців в 
актуальний період і для майбутнього, яка може забезпечити 
необхідні структурні зміни в ринковій кон'юнктурі та соціальній 
політиці.
Принципи педагогічної технології для ВНЗ НФВ аналогічні як 

державних ВНЗ, але реалізовуються в дещо інших умовах. Відмінності 
в тому, що різні організаційні та фінансові умови функціонування, 
нерівноційний престиж ВНЗ і відповідно тому різні можливості 
відбору абітурієнтів. Державні ВНЗ готують фахівців на замовлення 
держави, а традиції замовлення в основному сформувались в період 
СРСР і тому дещо консервативні. ВНЗ НФВ виконують замовлення тієї 
частини суспільства, яка володіє відповідними фінансовими 
можливостями для оплати навчання. Оскільки ВНЗ НФВ мають поки 
що менший престиж, то вони стараються компенсувати цей недолік 
більш динамічним вибором цілей і завдань, форм та методів в наданих 
їм рамках свободи педагогічної діяльності.

В Україні перехід від тоталітаризму до ринкової економіки 
характеризується боротьбою за збереження монопольних позицій 
державних навчальних закладів. Стан вищої освіти в останній час ще 
доповнений комерціалізацією державних ВНЗ, що ослаблює позиції 
неб юджетних ВНЗ. На думку лідерів ВНЗ НФВ, це неминуче призведе 
до зниження якості навчання, до втрати традиційно високого рівня 
професійної підготовки випускників [2]. Вони вважають, що прийом
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контрактників поза конкурсом і практично без обмеження, за 
відсутності методик роботи зі слабко підготовленими на шкільном\ 
рівні студентами, за функціональної спрямованості на потокову, 
масову підготовку фахівців не дасть змоги державним ВНЗ-гігантам у 
досяжному майбутті якісно «переварити» цей потік [2]. Досвід показує, 
що середній рівень контрактників державних ВНЗ дещо нижчий, але 
незначно. Можливе удосконалення становища, що створилося, -  
переведення усіх студентів державних НЗ на контракт. Якщо студент в 
даний час не може оплатити навчання, то оформляє боргове 
зобов’язання з державою і оплачує навчання в процесі трудової 
діяльності після закінчення ВНЗ. Кількість “контрактників-боржників" 
повинно відповідати тому числу студентів, які у даний час 
фінансуються державою. Це зменшить корупцію в процесі вступу і 
посилить відповідальність держави за формування чергових замовлень 
на фахівців.

Якщо при цьому ВНЗ різної форми власності (державної та 
комерційної) поставити в рівні умови податкування, то конкуренція 
між ВНЗ посилиться, але якість освіти зросте.

Отже, держава і самі студенти (їх батьки і зацікавлені організації") 
зможуть досить тривалий час регулювати інтерес до послуг ВНЗ при 
підвищенні якості освіти і мінімальних втратах для бюджету. Адже 
якщо дана спеціалізація ВНЗ престижна в суспільстві, але не 
перспективна з погляду здібностей та наполеглевості студента і його 
подальшого працевлаштування, то перспективи розвитку і розширення 
такої спеціальності ринок праці відрегулює.

Досвід створення і розвитку ВНЗ НФВ, як вище було сказано, 
спрямований на підготовку майбутніх представників середнього класу 
(підприємців), які ще не утвердились ні юридично, ні економічно. 
Оскільки встановлення ринкової системи в країні проходить 
нестабільно і протирічиво, то слід готувати відповідних фахівців для 
роботи в дуже складних умовах. Кожен з таких фахівців має в тому чи 
іншому обсязі знати: основи менеджменту, маркетингу, економіки, 
комп’ютерної техніки, права та іноземну мову [2, 199]. Особлива увага 
звертається на англійську мову та інформатику. Значну популярністю в 
даний період мають спеціальності “менеджмент організацій” та 
“прикладна лінгвістика” з відповідними кваліфікаціями менеджер 
організацій, менеджер-економіст, лінгвіст-інформатик. Ці дві 
спеціальності, на перший погляд, далекі одна від другої.

У зв’язку з цим нового особливого стану набули такі стандартні 
предмети як “вища математика”, “інформатика та комп’ютерна 
техніка”, “теорія ймовірності та математична статистика”, “системи 
технологій”, “комп’ютерні системи обробки текстової і графічної 
інформації"”, “комп’ютерні редактори”, “управління якістю , 
“інформаційні технології в менеджменті”. Всі ці предмета характерні 
для спеціальностей “менеджмент організацій” та прикладна
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лінгвістика”, тому повинні бути пронизані одною спільною ідеєю 
розвитку знань і увійти до одного навчально-методичного комплексу, 
спільного для цих двох спеціальностей. Перелічені предмети 
навчально-методичного комплексу повинні ' бути основою 
“інформаційного простору” якщо не всіх ВИЗ відповідного профілю, 
то хоча б основою “інформаційного простору” даного ВНЗ. Термін 
“інформаційний простір” -  в широкому розумінні означає динамічну 
систему, що має внутрішню логіку розвитку, яка спричинила 
виникнення обчислювальних машин [3, 236.]. У нашому вузькому 
розумінні “інформаційний простір” даного ВНЗ характеризується 
розвиненою інфраструктурою педагогічних, освітніх та інформаційних 
технологій, які з допомогою навчально-методичні комплексів та інших 
інтелектуальних продуктів повинні забезпечувати створення 
національної системи вищої освіти в обсязі, необхідному для 
підтримки постійно прискорюваного наукового-технічного та 
соціального прогресу на шляху до максимально ефективної ринкової 
економіки.

Перспектива діяльності вищої школи взагалі і ВНЗ НФВ зокрема: 
створення умов, що сприятимуть поєднанню наукової діяльності 
викладачів та студентів. Велика перспектива у цьому належить 
результатам аналізу зворотніх зв’язків, які будуть формуватись на 
основі поєднання технологічності, індустріалізації, а також управління 
якістю викладання у сфері вищої освіти для потреб інформаційного 
суспільства.

Висновки. Запропоновано стратегію і принципи вдосконалення 
педагогічних технологій на основі поєднання управління якістю та 
індустріалізацію викладання у сфері вищої освіти для потреб 
інформаційного суспільства.

Побудовано новий навчально-методичний комплекс математичних 
та інформаційних наук для двох спеціальностей “менеджмент 
організацій” і “прикладна лінгвістика”.
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Principles and strategy of activity HIGH SCHOOL of not state pattern of ownership 

within the framework of the theory of industrialization of teaching
Strategy and principles o f improvement o f pedagogical technologies is offered on the basis of 

association o f quality management and industrialization of teaching in sphere of higher education for needs 
o f an information society. The new teaching-methodical complex of mathematical and information sciences 
for two specialities «management o f the organizations» and «applied linguistics» is constructed.

Інна Стражнікова 
(Івано-Франківськ)

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
У ТЕОРЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ ІВАННИ ПЕТРІВ 

МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

У сучасних умовах розбудови нової школи в Україні, 
реформування всіх ланок освіти важливе значення має теоретичний і 
практичний досвід організації навчально-виховного процесу, 
особливо національного виховання, набутий вітчизняними науковцями 
-  педагогами у різні історичні періоди в Україні.

Проблемі національного виховання молоді в Україні в системі 
чинників усебічного впливу на особистість присвячені праці 
Ю.Руденка, М.Стельмаховича, Б.Ступарика, питання громадянського 
виховання знайшли відображення у дослідженнях П.Ігнатенко,
Н.Косарєвої, В.Поплужного, О.Сухомлинської. Шляхи розв’язання 
цього питання в Галичині висвітлені у дослідженнях І.Гаврищака, 
Л.Дерев’яної, І.Курляк, С.Лаби, Н.Сабат, Ю.Щербяка, М.Чепіль, на 
Буковині -  І.Ковальчук, Л.Кобилянська, Д.Пенішкевич, С.Петрюк, в 
Закарпатті -  В.Гомонная, А.Ігната, М.Кляп, І.Сенька, О.Фізеші та 
інші.

Однак при розгляді теорії і практики національного виховання у 
процесі навчання в українських школах Галичини не враховується 
досвід галицької вчительки Іванни Петрів (1892 -  1971). Тому метою 
статті є висвітлення бачення досвідченого педагога, яка поєднувала в 
собі теоретика і практика науково-теоретичних засад виховання 
українських школярів у процесі навчання в галицьких народних 
школах.

У міжвоєнний період Іванна Петрів вчителювала у Львівській 
школі ім. М.Шашкевича. Вона вважалася одним із провідних 
українських методистів. Як зазначає галицький педагог С.Шах, 
“визначною педагогічною силою школи ім. М.Шашкевича по війні був 
учитель Денис Петрів, що зі своєю жінкою Іванною, також львівською
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учителькою, опрацював методику навчання в народній школі” 
[7, 154].

Про великий авторитет І. Петрів, визнання н ґрунтовного 
професійного досвіду свідчить такий факт. За тверду громадянську 
позицію, яку галицька вчителька виявляла в українській школі, її було 
переведено в польську (там вона викладала польську мову). Але 
директор тої школи (зрозуміло, без великого захоплення) не приймала 
жодного рішення щодо методичної роботи, не порадившись з нею.

Проте говорити про Іванну Петрів тільки як методиста означало б 
одностороннє висвітлення її педагогічної концепції. Весь науково- 
методичний доробок педагога періоду життя в Галичині був. 
пронизаний ідеєю необхідності виховання українських учнів у 
навчально-виховному процесі. Реалізовувалася ця ідея завдяки 
використанню такого навчального матеріалу, який мав виховуючий 
потенціал. Про це свідчить низка її праць: “Як учити неграмотних”
(1934), “Наука геометрії в народній школі” (1928), “Конкрети до 
науки рахунків в народній школі” (1932), “Прогульки в народній 
школі» (1933), «Навчання віршів у Іїї-ій клясі народної школи”
(1935), “Навчання правопису в ІІІ-ій клясі народньої школи” (1935), 
“Діти говорять: Наука мови й вимови” (1936), “Зразкові лекції природи 
в III клясі в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ми класових вселюдних школах” (1925, 
разом з чоловіком Денисом Петровим), буквар “Моя перша книжечка” 
(1937, разом з Осипою Рожанською) та ін. Так, буквар був насичений 
цікавим українознавчим матеріалом: описами українських народних 
традицій, релігійних свят, текстами про рідний край, шану до рідної 
мови.

Не менше значення для виховання в учнів любові до рідного краю, 
до рідної оселі має запропонована І.Петрів методика проведення уроку 
з вивчення у п’ятому класі вселюдних шкіл “уступу” (уривку -  І.С.) 8: 
“Любов до рідної землі”. Саме вивчення цього оповідання, 
обговорення з учнями долі маленького Само'іда, якого привезли з його 
північної, холодної батьківщини до міста, до школи, використовуючи 
опис особливостей побуту, одягу, житла, традицій народів півночі, 
одним словом, елементів етнографії, дозволяє учителю викликати в 
учнів почуття любові до рідного краю. І це не зважаючи, що “країна 
там холодна, як слушно зауважує І.Петрів, а мимо цегл таможні жителі 
люблять свою землю” [6, 8].

Інший шлях методичної роботи, що був запропонований Іванною 
Петрів, полягав у насиченні, наприклад, лекцій з природи “гутірками” 
(розмовами -  І.С.) з учнями, використання актуальних на той час 
елементів лабораторного методу навчання, пошукового, дискусійного, 
а значить повинні були сприяти вдосконаленню розумових здібностей 
учнів, поглиблення й розвитку їх пам’яті та уяви, тобто розумовому 
вихованню, підготовки учнів до участі у виробництві. Крім того ці
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розмови сприяли викоріненню неправильних зворотів у мові дітей та 
виробленню навичок красивого володіння рідною мовою.

Проблемам вивчення української мови і навчання дітей правильної 
вимови була присвячена збірка методичних порад — вправ Іванни 
Петрів Діти говорять: Наука мови й вимови’'. Авторка, подаючи 
методику використання різних засобів у навчанні дітей правильної 
вимови під час “ вільної товариської балачки”, велике значення 
надавала виховній спрямованості визначених тем. Для цього вчителька 
пропонувала зразки принагідних тем: “Перший сніг”, “Недуги”, 
“Громадські маніфестації-”, “ Шкільні прогулянки” та ін.). Участь 
школярів у виконанні цих вправ дозволяла не тільки розв’язати 
освітню мету -  вдосконалити їх мовну культуру, але й створювала 
підґрунтя для розширення кругозору школярів, для наближення їх до 
проблем суспільства, для здійснення різних напрямків виховання.

І. Петрів постійно підкреслювала, що ефективність виконання 
таких вправ підвищувалася при умові постійного використання учнями 
як шкільної, так і домашньої літератури, звернення до словникової 
роботи, складання разом з учителем збірних оповідань та описів, 
участь у лялькових інсценізаціях, використовуючи малюнки та 
образки. Отже всі запропоновані вправи повинні були сприяти 
вдосконаленню розумових здібностей учнів, поглибленню й розвитку 
їх пам’яті та уяви, а, головне -  викоріненню неправильних зворотів, 
“говіркових висловів”, та виробленню навичок добре говорити рідною 
мовою [2, 64].

Популяризуючи та розвиваючи ідеї використання “прогулянок” 
(екскурсій -  І.С.) у навчальному процесі народної школи, які стали на 
той час поширеною формою у школах багатьох західноєвропейських 
країн, Іванна Петрів звертала увагу перш за все на теоретичний аспект 
методики організації і проведення такої форми навчання взагалі (на 
відміну від її чоловіка -  Д. Петріва, який розробляв методику 
проведення “прогулянок” для конкретних предметів, в основному 
природничого циклу).

1. Петрів закликала ніколи не забувати про головну мету виховання 
й навчання в галицьких школах: необхідність виховання для
майбутньої України в процесі навчання здорових її членів. Гасло: 
“Винесім школу на двір” повинно стати, зазначала галицька вчителька, 
“найновішем кличем у шкільному житті. Простір, повітря, сонце -  це 
найкраще окруження для дитини, а всі з’явища природи й переживання 
серед цієї природи, - це найкращий конкрет і вчитель” [4, 46]. Можна 
сказати, що це гасло збігається з твердженням В.Сухомлинського про 
ефективність проведення в початковій школі уроків “під відкритим 
небом”.

Говорячи про необхідність прогулянок не тільки на природу, але й, 
наприклад, на пошту, в громадські організації, в читальні, вчителька 
попереджає: учнів треба не просто знайомити з тими чи іншими
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видами праці, але й вчити оцінювати її результати, робити висновки, 
що повинно було вплинути на переконання учасників екскурсії, на 
формування їх громадянської позиції.

Значне місце в педагогічній спадщині І.Петрів займають методичні 
рекомендації з використанням “конкрет” (засобів, наочних посібників.

/С .) навчання у кожному класі народної школи. Вона узагальнила 
принципи використання різних видів (природних, штучних, 
змодельованих тощо) засобів навчання на уроках математики. Та і в 
цьому процесі Іванна Петрів ніколи на забувала основну ідею її 
педагогічної концепції, яка полягала у використанні виховного 
потенціалу в самому процесі навчання. Це можна побачити з 
наступного конкретного прикладу. І.Петрів пише: “Щоби перевірити 
відомості дітей і втривалити їх, починаємо забаву в склеп. У такому 
склепі мусять бути правдиві товари й по правдивій ціні до такої 
висоти, до якої діти вміють числити, -  додавати й віднімати. Діти 
повинні вживати правдивих грошей, не паперових. Правдиві гроші 
представляють для дитини конкретну вартість: дитина дорожить 
кожним грошиком і тому при численні сама добре вважає й контролює 
купця” [5, 219]. Отже, запропонована автором методика дозволить 
вчителю підготовляти дітей з першого класу до життя в соціумі, бути 
уважними, економними. Наведемо інший приклад, коли вчителька 
пропонує при вивченні мір довжини використовувати різні засоби 
виміру, “...які є в корисгуванні людей, а саме дерев’яний столярський 
метр, купецький, кравецький і сталевий інженерський” [5, 220]. Це 
дозволяє не тільки здобувати знання про міри довжини і виробити 
вміння здійснювати виміри на практиці, але й розширити уявлення 
дітей про різні професії, знаряддя праці, виховувати повагу до людей 
праці.

Значне місце при теоретичному обґрунтуванні використання 
конкрет в навчально-виховному процесі початкової школи Петрів 
відводила виготовленню їх самими дітьми на уроках ручної праці, 
зауважуючи при цьому, що це необхідно робити тільки після того, як у 
дитини розвинена уява. Отже, навіть при висвітленні питання 
використання засобів навчання на уроках математики І.Петрів 
підкреслювала їх значення для розумового виховання, а саме розвитку 
різноманітних операцій (аналізу, синтезу, розвитку уяви, пам’яті, 
логічного мислення тощо), економічного та трудового виховання (самі 
виготовляли та застосовували в практичній діяльності), безперечно - 
естетичного (засоби різнокольорові, різноманітної форми і т.п.), 
головне готувати учнів до співжиття з оточуючим середовищем.

Свою педагогічну позицію щодо переваги виховання в навчально- 
виховному процесі вона підтверджу'є першими рядками статті “Наука 
геометрії в народній школі”. ’‘Школа має научити дітвору дивитися на 
світ, відчувати його і розуміти. Учитель мусить зважати на це, що 
наука подавана в школі має тісно лучитися життєм, дітвора мусить
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відчувати, що це, чого вона вчиться, буде їй в життю потрібне. Ученик 
направду скористав зі школи, коли набув меткості ума і в кождім 
випадку дає собі раду, а ще краще, знає, чому так, а не інакше мусить 
поступити. Для вироблення такої “порадності” в життю причиняється у 
великій мірі наука геометрії” [1, 13 ].

І далі педагог говорить про залучення дітей до самостійної роботи 
з моделями, використання отриманих знань на практиці; застосування 
дослідницького методу, створення умов для формування і 
висловлювання власної думки дітьми; розв’язання завдань різними 
способами. “Одні з них ведуть до цілі скорше, другі пізніше, однак всі 
треба приймати, одобрювати, щоби не знеохотити дитини до дальшого 
дослідження”. Таким чином, розглядаючи організацію навчання 
геометрії в початковій школі І.Петрів наголошувала на такому її 
викладанні, в ході якого посилювалася виховна спрямованість 
навчання.

Актуальна сьогодні думка І.Петрів про виховний потенціал поезії. 
За результатами проведеного опитування серед учнів 7 класів 
загальноосвітніх шкіл (було опитано 472 учнів), практично одиниці 
люблять поезію, тільки 3% респондентів назвали цей літературний 
жанр, а показник для учнів сільських шкіл ще нижчий. У статті 
“Навчання віршів у УІІ-ій клясі народної школи” вона зазначає, що 
вірш стає “самостійною дидактичною одиницею і своєю мовою, 
формою та змістом впливає на вшляхотнення почувань, на вироблення 
естетичного смаку”. При вивченні їх “діти переживають, передумують, 
оцінюють, а особливо, власно інтуіційно відчувають вартість і красу 
твору” [3, 131]. Тому, запропонувавши методику вивчення вірша, автор 
виступає за обов’язковість обміну враженнями і думками, які діти 
повинні висловлювати самі, “без “принуки”, без питань. Висловами 
дітей, пише І.Петрів, щоб підхопити етичний і виховний момент 
вірша...” Автор зауважує, що інколи можна інсценізувати вірш, але не 
завжди його треба вчити напам’ять. Вона стверджувала, що “задавання 
вірша до вивчення напам’ять дома належить до антипедагогічного 
з’явища і є зайвою стратою часу. Вдома може дитина вивчене в школі 
втривалити, повторити і це приходить їй легко, бо тоді чує вона 
самовдоволення зо своєї праці, а не знехоту” [3, 133 ].

Важливе місце в розв’язанні проблеми виховання учнів автор 
вбачає у виборі поезії для молоді, що “має велике значіння в іі 
розвитку емоціональних почувань, естетики й суспільного виховання. 
Даваймо нашим дітям правдиві дівочі чи молодечі вірші. Давайте ім у 
віршах їхні переживання, сонце й радість життя! Даваймо приклади 
молодечих поривів і діл!” [З, 134].

Знання учнів з інших предметів, і в першу чергу з їх спогадів з 
молодих літ”; включення у виконання творчих завдань (наприклад, 
переробити вірш у поетичне оповідання).
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Отже, у міжвоєнний період теоретичний і методичний доробок 
Іванни Петрів з проблем виховання, в основному знайшов 
відображення у працях з проблем дидактики та методики викладання 
різних предметів у початковій школі.
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Наталія Теличко 
(Мукачево)

МОДЕЛІ ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНИХ 
І ТАЛАНОВИТИХ ШКОЛЯРІВ

Однією з актуальних теоретичних і практичних проблем 
організації навчання обдарованих і талановитих школярів є виявлення 
зазначеної категорії індивідів. Аналіз показує, що в основі всіх відомих 
моделей виявлення обдарованих і талановитих школярів -  діагностика 
їхніх здібностей. Щоб зрозуміти сучасні методи їх вимірювання, 
потрібно здійснити хоча б коротку історичну ретроспективу. Мова 
йтиме про стандартизований діагностичний інструментарій, бо тільки 
його використання створює можливості для об'єктивного порівняння і 
відбору. Наскільки сьогодні відомо, стандартизовані завдання для 
вимірювання особистісних характеристик уперше було використано 
ще в древньому Китаї.

Проте на Заході ця ідея не використовувалась аж до другої 
половини XIX ст., поки Ф.Гальтон не розпочав вимірювання різних 
величин з метою доведення, що вони не спричиняють істотного впливу 
на розумові здібності Індивіда. Відомо, що зазначений автор не 
використовував у своїх дослідженнях стандартизовані завдання, а тим 
більше тестового характеру, проте про нього не можна не згадати, 
оскільки емпіричний метод у психодіагностиці (успішно використаний
А.Біне і Т.Сімоном та їх послідовниками) починається з його праць.

У 1904 р. А. Біне був призначений на роботу в комітет, перед яким
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ставилося завдання з’ясувати причини відставання учнів у навчанні 
Позитивним наслідком його діяльності в комітеті було те. що А. Біне 
збагнув необхідність конструювання завдань, за допомогою яких 
можна було ідентифікувати учнів, які не зможуть засвоїти той чи 
інший навчальний матеріал у відведений на це шкільною програмою 
час.

Приступаючи до розв'язання зазначеної проблеми, А. Біне 
міркував так: той учень, який відстає у навчанні, повільно здобуває 
знання; а якщо він повільно здобуває знання, то на будь-який момент 
часу обсяг його знань менший у порівнянні з тими, хто справляється з 
програмними вимогами. То ж на основі діагностики обсягу знань 
школярів на даний момент можна прогнозувати їхні подальші 
академічні успіхи. З метою виявлення рівня "первинних" знань учнів 
він відібрав низку запитань і завдань, з якими, на його думку, мали б 
бути обізнані усі школярі. Ці запитання і завдання А. Біне пропонував 
учням різного віку і фіксував відсоток учнів даного віку, які 
справилися з ними. Те запитання чи завдання, з яким впоралися 75% 
учнів певного віку і більший відсоток учнів старшого віку, він вважав 
пунктом тесту для даного віку. З таких пунктів він утворив тести для 
дітей різного віку. Ці тести носили назву тестів інтелекту або 
діагностики інтелектуальних здібностей.

Наступним кроком А. Біне було введення термін ментальний або 
розумовий вік дитини і пропонування методики його вираховування. 
При цьому він виходив з такого. Нехай, для прикладу, для кожного 
віку (квантування здійснюється по роках) тест містить по 6 пунктів. 
Якщо 7-річна дитина дала правильні відповіді на 6 пунктів тесту для 7- 
річних, на 5 пунктів тесту для 8-річних, на 3 пункти тесту для 9-річних, 
на 1 пункт тесту для 10-річних, то ментальний вік її можна порахувати 
таким чином: якщо дитина дала відповіді на всі пункти тесту для 7- 
річних, то припускається, що вона дала б правильні відповіді на всі 
пункти тестів для нижчого віку і за базовий ментальний вік 
приймається найбільший вік, усі пункти тесту якого дитина дала 
правильні відповіді. Якщо пунктів б, то кожний з них "важить" 2 
місяці, і отже, ментальний вік гіпотетичного індивіда 8 років 6 місяців. 
Ментальний вік зазначений автор порівнював з хронологічним і робив 
відповідні висновки щодо випередження чи відставання 
інтелектуального розвитку дітей.

Примітно, що розв'язавши важливу прикладну задачу, А. Біне 
разом з тим заклав фундамент для цілого напряму фундаментальних 
психологічних досліджень. Проте він не зробив наступного логічного
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кроку, який зробив німецький психолог У .Штерн, поділивши 
ментальний на хронологічний вік і помноживши результат на сто. Цей 
добуток дістав назву коефіцієнт інтелекту (Intelligence Quotient). Його 
прийнято позначати символом IQ і обчислювати за допомогою 
співвідношення:

Із наведеного співвідношення видно, що діти з IQ = 100 за рівнем 
розвитку інтелектуальних здібностей відповідають своєму 
хронологічному віку, тобто вони нормальні, учні з IQ > 100 
випереджають в інтелектуальному розвитку своїх ровесників, індивіди 
з IQ < 100 - відстають від них.

Оскільки в розробці тесту інтелекту брав участь Т.Сімон, то його 
доречніше називати Simon Intelligence Test...

У 1908 році А. Біне ревізував тест зразка 1905 року, прийшовши до 
батареї тестів для дітей різних вікових груп, переслідуючи уже не 
виявлення розумово відсталих дітей, а вимірювання інтелекту як 
такого.

Американський психолог зі Станфордського університету 
Л.Термен використав варіант 1908 року тесту Біне -  Сімона і 
сконструював у 1916 році найпоширеніший сьогодні у США тест 
Stanford -  Binet Intelligence Scale для діагностики рівня 
інтелектуальних здібностей. Проте цей тест, як і його попередній 
анаілог, дозволяв вимірювати інтелектуальні здібності індивідів 
вузького вікового діапазону. В 1937, 1960, 1972 pp. тест JI. Термена 
було ревізовано і вихід з цієї ситуації знайдено: відібрали
репрезентативну вибірку для кожного віку (через рік), розробили для 
кожного віку тест, отримали середнє значення, приписавши йому IQ = 
100, і тільки після цього визначали IQ індивіда відносно 
середньостатистичного для даного віку, розв'язуючи пропорцію:

що дає : IQ =
< X >

Як результат з'явився Stanford -  Binet Test, за допомогою якого 
можна вимірювати IQ як дітей, так і дорослих.

Черговим етапом став у 1955 р. клінічним психологом Д. 
Векслером A.dult Wechsler Intelligence Scale. Найхарактернішою 
ознакою цього тесту є йога поділ на дві частини: вербальний і 
невербальнин інтелект. Вербальний інтелект відповідає за здатність
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мислити абстрактно, використання слів і математичних символів у 
мисленні. Невербальний інтелект пов'язаний з усвідомленням зв'язків і 
здатністю утворювати з частин логічне ціле. Зазначений автор 
запропонував також класифікаційну шкалу.

Шкала інтелекту за Д. Векслером.
Значення 1Q Якісна інтерпретація Частка у популяції, %

130 very superior 2,2
120-129 superior 6,7
110- 119 high average (bright) 16,1
90-109 average 50
80-89 lov averagy 16,1
70-79 borderline 6,7
: 69 mentally deficient 2,2

Права колонка цієї таблиці потребує пояснення. Якщо виконувати 
вимірювання певної (взагалі кажучи не будь-якої) величини для одного 
і того ж об'єкта нескінченну (дуже велику) кількість разів, то 
виявляється, що частотний розподіл отриманих значень буде дуже 
близьким до гіпотетичного нормального розподілу. Якщо проводиться 
вимірювання деякої величини для нескінченної (дуже великої") 
кількості суб'єктів (що взагалі кажучи не тотожне нескінченній 
кількості вимірювань певної величини для одного суб'єкта), то 
частотний розподіл отриманих значень (для деяких величин) може теж 
наближатися до нормального. До таких величин відноситься IQ.

Вимога нормальності частотного розподілу тієї чи іншої величини 
не є випадковою; річ у тім, що на сьогоднішній день розроблено 
математичний апарат обробки як нормально розподілених, так і не 
нормально розподілених значень величин. Проте у першому випадку 
результати більш вражаючі.

Зазначене вище дістає таке практичне використання у випадку 
діагностики інтелекту. Після того, як дослідник розробив тест 
інтелекту і, перевіривши його на репрезентативній вибірці, знайшов 
для нього <IQ> і стандартне відхилення, стає можливим застосувати 
його для вимірювання інтелектуальних здібностей широкого загалу і 
якісно інтерпретувати отримані кількісні показники: індивідів, чиї 
значення IQ знаходяться у межах стандартного відхилення .зарахувати 
до групи нормальних, тих, чиї значення IQ попадають у проміжок від 
одного до двох стандартних відхилень, до групи superior, тих, чиї 
значення IQ попадають в інтервал від двох до трьох стандартних 
відхилень, - до групи high superior, а ті, чиї значення IQ перевищують 
середнє значення більше, ніж на три стандартних відхилення, 
утворюють групу extraordinary superior. Аналогічну градацію можна 
зробити в протилежний бік, даючи якісну Інтерпретацію величині
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затримки інтелектуального розвитку індивідів.
За допомогою першої форми тесту Д. Векслера вимірювали рівень 

розвитку інтелектуальних здібностей дітей, починаючи з трирічного 
віку. Для вимірювання інтелектуальних здібностей дітей з трьох до 
шести років використовується форма WPPS-2, розроблена у 1989 році. 
Для діагностики інтелектуальних здібностей дітей 6-16 років 
використовується форма WISC - 3, розроблена в 1991 році. 
Конструкція цього тексту є такою ж, як і попереднього, проте окремі 
завдання дещо змінені.

Характерною ознакою перших тестів інтелекту був той факт, що 
на вимірювання інтелектуальних здібностей одного індивіда 
витрачалося близько однієї години і на обробку результатів ще 
півгодини. Це було серйозною перешкодою при вимірюванні IQ у 
великої кількості індивідів. У зв'язку з цим було розроблено бланкові 
тести, за допомогою яких можна діагностувати велику кількість 
індивідів, так звані групові тести. Першими груповими тестами були 
Army Alpha Test (для тих, хто вміє читати) і Alpha Beta Test (для тих, 
хто не вміє читати). Іншою видозміненою формою є комп'ютерно- 
орієнтовані тести.

Аналіз показує, що тести інтелекту на початку мали набагато 
вужче призначення, ніж сьогодні. Структура сучасних тестів така, що 
результати їх використання не тільки дозволяють порівняти 
інтелектуальні здібності індивідів, а й роблять можливим також 
порівняння між собою рівнів розвитку різних компонент 
інтелектуальних здібностей одного і того ж індивіда [1]. Проте 
найбільш широке застосування тести інтелекту знайшли при прийомі 
до навчальних закладів і залученні обдарованих і талановитих 
школярів до спеціальних програм, які здійснюються на основі 
показників IQ, отриманих переважно за результатами використання 
Stanford -  Binet Intelligence Sckale.

Оцінку тестам дають на підставі того, наскільки ефективно вони 
відповідають своєму призначенню. Загалом можна відзначити, що в 
суспільстві немає однозначної оцінки тестування інтелектуальних 
здібностей. Тестові методики, як і будь-які інші, мають як позитивні, 
так і негативні ознаки, що робить їх застосування дискусійним. Разом з 
тим» можна назвати декілька позицій, за якими немає розбіжностей 
серед спеціалістів: існує певна величина, яка характеризує здатність 
людини до навчання; тести .діагностики IQ розробляються з тією 
метою, щоб вимірювати цю величину, тобто научуваність; значення IQ 
незмінне для того чи іншого індивіда впродовж його життя; факти
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свідчать, що від 40 до 80 % кількісного значення величини 
інтелектуальних здібностей передаються спадково; результати 
діагностики IQ відповідають використовуваним у побуті 
характеристикам людей: розумний і т.д:

З інших позицій одностайності немає. Так, Дж. Гассель-Баска [2] 
відстоює законність використання стандартизованих тестів з метою 
виявлення талановитих дітей. Зокрема, у зазначеній роботі 
підтримується концепція використання SAT як засобу виявлення 
талановитих учнів молодшої старшої школи, а також обговорюються 
загальні принципи використання тестів у локальних ідентифікаційних 
програмах у зв'язку з пошуком талантів. Дж. Рензуллі [3] і Р. 
Стернберг [4] засуджують використання тестів інтелекту з метою 
виявлення обдарованих дітей. Е. Торренс [5], С. Брач [6], Дж. Алвіно і 
Дж. Уілер [7] знайшли, що використання стандартизованих тестів е 
непідходящим для виявлення більшості обдарованих дітей, особливо із 
середовища етнічних меншин.

Той факт, що загалом тести інтелекту не виконують бездоганно ті 
функції, які на них покладаються, послужив причиною того, що серед 
дослідників і практиків романтичні уявлення про можливості тестової 
діагностики поступаються зваженому аналізу того, що можуть і чого 
не можуть тести. Усі погоджуються з тим, що. дитина з високими 
інтелектуальними здібностями може бути виявлена за допомогою 
тестів інтелекту. Проте вона може бути обдарована в тій галузі, де 
тести інтелекту є поганими індикаторами. У зв'язку зі сказаним 
спеціалісти в галузі діагностики радять практичним працівникам не 
покладатися винятково тестові показники, а доповнювати дані, 
отримані в результаті тестування, спостереженнями школярів. З цією 
метою наводиться перелік ознак, які, з одного боку, є підозрою на 
обдарованість, а з другого -  її доказом. Обдаровані діти, як правило: 
добре встигають з математики і розв'язують задачі; можуть 
демонструвати широкий діапазон інтересів і обізнаність; віддаються 
власній улюбленій справі з великим ентузіазмом, який інколи межує з 
одержимістю; володіють великою здатністю до концентрації, швидко 
запам'ятовують.

Індикатором виняткових інтелектуальних здібностей можуть бути: 
рання мова і вживання складних слів; раннє засвоєння рахунку, 
читання і письма; допитливість; швидке сприймання; міцна пам'ять; 
вживання речень зі складними синтаксичними конструкціями; багатий 
словниковий запас; інтуїтивне мислення; бажання робити усе по- 
своєму; винахідливість; пропонування різноманітних пропозицій щодо
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проблеми, що потребує розв'язку; високий енергетичний рівень; вміння 
ставити запитання; пристрасть до інтелектуальних ігор; притаманність 
певних спеціальних здібностей [8].

До речі, зазначений перелік не обмежується позитивними 
якостями, а доповнюється тим, що є небажаним для обдарованого 
школяра. Зокоема, дитина може відповідати багатьом з критеріїв 
обдарованих, але при цьому не виділятися особливими успіхами у 
навчанні.

Зазначеному вище надається чільне значення. Доказом цього є той 
факт, що типові ознаки обдарованих дітей разом з показниками 
тестової діагностики беруться до уваги у всіх сучасних моделях 
пошуку обдарованих і талановитих школярів. Чого, звичайно, не було 
у періоди появи тестів та поголовного захоплення тестовими 
методиками.

Дж. Тассель-Баска [9] називає проблему виявлення обдарованих 
дітей однією з головних в організації їх пошуку та роботи з ними. 
Відомо декілька моделей виявлення таких дітей. Проте усі вони 
побудовані на врахуванні показників, отриманих учнями за 
результатами тестування. У більшості штатів США, наприклад, 
адміністративне закріплено мінімальне значення IQ (у значній частині 
випадків 132), що є свідченням наявності обдарованості у дитини і 
підставою для її залучення до тих чи інших спеціальних програм. З 
введенням розширеного визначення обдарованості С. Марлендом [10] 
з'явилася чергова модель виявлення обдарованих дітей, її умовно 
можна назвати багатокритеріальною моделлю, оскільки вона базується 
на врахуванні трьох критеріїв. Сьогодні користується популярністю 
revolving door model [11], оскільки передбачає утворення більшого 
масиву талановитих учнів для розгляду на предмет їх залучення до тієї 
чи іншої програми. З запровадженням програм для малолітніх 
обдарованих дітей набувають популярності моделі, які передбачають 
залучення батьків до процесу виявлення обдарованих дітей [12]. Talent 
Search Model [13] принципово відрізняється від попередніх. Ця модель 
використовується зараз по всій території CLUA через Johns Hopkins, 
Duke, Arisona State, Denver і Northwestern університетські програми. 
Особливістю цієї моделі є той факт, що вона передбачає формування 
на початку водоймища талантів (talent pool) з наступним виловом з 
нього справжніх талантів. Це водоймище утворюють 5% учнів (в 
окремих шкільних округах вони можуть складати 20%, в інших - 1% 
від усієї кількості учнів), відібраних на основі тестування навчальних 
досягнень з використанням тестів навчальних досягнень. Відібрані
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учні залучаються до повторного тестування з використанням SAT шо 
поборює ефект стелі (Д. Кітінг [141 ввела поняття ефект стелі, шо 
означає тенденцію обдарованих учнів утворювати щільну rpvny на 
верхньому рівні показників тесту, розрахованого на їхній вік; а це 
обумовлює той факт, що якщо педагоги виявляють обдарованих дітей, 
то вони не знають, до якої міри кожен з обдарованих обдарований; 
відсутність диференціації серед обдарованих породжує відсутність 
диференціації програм для них) і забезпечує хорошу дискримінацію 
обдарованих школярів.

І все ж існують певні негативні аргументи щодо використання цієї 
моделі виявлення талановитих дітей:

1. Критики моделі апелюють до того, що тестування створює 
нездорову ситуацію: учні тривожно сприймають тестові завдання і 
результати тестових випробувань, розрахованих не на свій вік. 
Прихильники з цього приводу радять підготувати дітей до 
тестових випробувань з використанням SAT.

2. SAT не можна використовувати для тестування великої кількості 
учнів, оскільки переваги накопичують ті з них, які набирають 
екстремально високі бали в даній конкретній області тестування.

3.Н а думку критиків, 5АТ дискримінує дітей з малозабезпечених 
сімей, єдино фокусуючись на навчальних досягненнях і 
академічних здібностях. Факти, за переконанням прихильників, 
свідчать про інше: 15,2% серед відібраних дітей - учні з
малозабезпечених сімей; 11% - представники культурно-
національних меншин.
Разом з тим, у більшості шкільних округів США 

використовуються моделі, які поєднують тестові показники з
рекомендаціями учителів, батьків і учнів, бо жодне дослідження не
спростувало твердження Р. Мартінсона [15] про те, що індивідуальний 
Stanford -  Binet тест є єдиним найкращим вимірювальним засобом, 
щоб виявити обдарованих дітей.

Правда, з метою підвищення об'єктивності діагностики 
розробляється низка рекомендацій: Психологічна оцінка має включати: 
базову інформацію, отриману в результаті інтерв'ювання батьків і 
вчителів школяра; спостереження за поведінкою школяра, включаючи 
аспекти розв'язування проблем, творчість, ставлення до поставленого 
завдання (task commitment) тощо; широку оцінку пізнавальних, 
навчальних, соціальних і емоційних функцій; розгляд будь-яких 
факторів, що могли спричинити вплив на результат (умови тестування, 
фізичні вади, культурологічні проблеми, друга мова тощо). Висновок
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психологічної оцінки має включати: широку інтерпретацію
результатів, включаючи профіль навчальних сильних сторін і потреб’ 
пропозиції щодо ефективних модифікацій і пристосувань (наприклад, 
доступ до комп'ютера тощо).

При цьому має місце усвідомлення того, що оскільки вимірювання 
загальних чи спеціальних здібностей не є точною наукою, то потрібно 
виходити з того, щоб, виявляючи обдарованих чи талановитих, 
помилитися в бік завищеної кількості осіб, залучених до спеціальних 
навчальних програм [16]. М. Ксікжентміхелі [17] і Д. Сімонтон [18] 
показали, що одних інтелектуальних здібностей недостатньо для того, 
щоб спеціальна програма для обдарованих була ефективною, оскільки 
успіх залежить значною мірою від мотивації, особистісних якостей, 
наполегливості, концентрації тощо. Отже, відбираючи дітей, потрібно 
мати на увазі, що програма може бути більш ефективною для дитини з 
меншими інтелектуальними здібностями, але з більшою мотивацією 
тощо, ніж для інтелектуала зі слабкою волею.

Потрібно зазначити, що на початку спеціальні програми 
розроблялися виключно для інтелектуально обдарованих школярів. 
Коли стало зрозуміло, що остання це лише один з типів обдарованості і 
таланту, зміст і призначення програм значно розширилися. Сьогодні 
переважна більшість -  це програми, в яких за основу беруться: general 
ability (здібність швидко навчатися); specific academik aptitude 
(здібності до окремих навчальних предметів); creative thinking abilities 
(творчі здібності); leadership abilities (управлінські здібності); abilities 
in the visual and performing arts (художні здібності); psychomotor 
abilities (психомоторні здібності).

Виконаний аналіз дозволяє дати загальну оцінку стану сучасної 
психодіагностики і вичленити найактуальніші проблеми у цій галузі та 
намітити перспективні шляхи їх розв'язання. Насамперед потрібно 
зазначити, що IQ характеризує здібності людини до пізнання, а не 
розумові здібності, (що відповідають не тільки за опанування відомим, 
а й за створення нового). Тестам інтелекту притаманний надто 
серйозний недолік, який був характерним ще в часи А.Біне і не 
ліквідований по сьогоднішній день. Причиною цьому є той факт, що 
інтелектуальні здібності розглядаються як структура , що складається з 
певних елементів (компонент). На цій основі розробник тесту підбирає 
завдання з таким розрахунком, щоб охопити усі вичленені елементи. 
Як бачимо, ця методика базується на тому, що компоненти розумових 
здібностей вимірюються шляхом розв'язування задач, кожна з яких 
передбачає залучення тієї чи іншої здібності чи декількох разом
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взятих.
Як видно, проблема виявлення діагностики інтелектуальних 

здібностей не вирішена остаточно. І є усі підстави для того, щоб 
стверджувати, що проблема виявлення обдарованих дітей у порівнянні 
з діагностикою їхніх здібностей є ще складнішою. І до тих пір, поки 
наші підходи до ідентифікації обдарованих не зміняться, досягти 
прогресу в цій справі, мабуть, не можливо.
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С оф ія Т ом енчук  
(Івано-Ф ранківськ)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМ ОВИ РО ЗВИ ТК У  
КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВЧ И ТЕЛ ІВ

Вивчення літературних джерел дає підставу для висновку, що 
переважна більшість дослідників, котрі здійснювали наукове 
дослідження професійної діяльності вчителя, сходяться на думці, що вона 
носить творчий характер. Її основою є творче мислення, практична 
реалізація якого забезпечує створення оригінальних продуктів, що 
відзначаються високою суспільною значущістю.

Здатність людини до творчого мислення та новаторської діяльності 
називають креативністю або креативними здібностями.

Це поняття широко використовується на сторінках психологічної 
літератури. Але, як небезпідставно зазначають деякі автори, у розкритті 
його сутності науковці не дійшли єдиної спільної думки.

Тим не менше, креативність розглядають як повну протилежність 
шаблонного мислення. Ним користуються для означення здатності 
людини “бачити речі в новому світлі і знаходити незвичні розв’язки 
проблеми проблеми”. [1, 162]. Креативне мислення та здібності властиві 
винахідникам, новаторам та іншим творчим особистостям.

Останнім часом у процесі здійснення реформ у галузі вищої освіти 
педагогічні навчальні заклади (інститути, університети та ін.) здійснили 
помітний поступ у напрямі впровадження елементів творчості у процес 
професійної підготовки вчителів. Під час вивчення психолого- 
педагогічних дисциплін практикується читання спецкурсів і 
спецсемінарів з питань методології педагогічних досліджень, виконання 
майбутніми вчителями курсових і дипломних робіт, підготовка та захист 
магістерських дисертацій тощо. Практикується також проведення 
конкурсів різних рівнів, олімпіад та. участь студентів у них. Завдяки 
цьому помітно зростає творчий потенціал майбутніх учителів.

На жаль, з приходом до школи, передусім до загальноосвітньої, 
молодий фахівець часто залишається наодинці з собою, без належної 
уваги з боку керівників школи, досвідчених учителів, методистів, інших 
посадових осіб. Тому здобутий у педагогічному навчальному закладі 
творчий потенціал учителя належно не використовується, що в кінцевому 
рахунку призводить до формалізму та шаблонного мислення у його 
роботі, застою у професійному розвитку та зростанні.

Між тим, у недалекому минулому у загальноосвітніх школах 
функціонували розгалужені системи науково-методичної роботи, що 
слугували надійними педагогічними засобами професійного 
вдосконалення вчителів.

вони мали НШКУ недоліків. Значна частина елементів цих 
к, наприклад, політгуртки, методологічні семінари та ін.)
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хибували надмірними ідеологічно-політичними нашаруваннями. Участь у 
них часто носила формальний характер. Якщо до цього додати, що участь 
учителів у науково-методичній роботі практично не стимулювалась і 
забезпечувалась волюнтаристським тиском з боку керівництва школи, то 
стає зрозуміло, що у переважній більшості вчителі негативно ставились 
до неї. Але для тих, хто зацікавлено і серйозно ставився до науково- 
методичної роботи, вона була доброю школою творчості.

Незважаючи на це, при переході на нові виховні ідеали в умовах 
розбудови та відродження національної школи, науково-методична 
робота була у значній частині згорнута і майже забута. Тому теперішні 
вчителі-початківці дізнаються про неї від представників старого 
покоління учительства або з літературних джерел. Очевидно, в цьому -  
одна із причин великого попиту освітян на літературу, присвячену 
висвітленню системи науково-методичної роботи в загальноосвітній 
школі. (Див., наприклад, книгу І.П.Жерносека “Науково-методична 
робота в загальноосвітній школі'' (К., 1998, 158с.), що стала в наш час 
бібліографічною рідкістю).

Один із надійних шляхів забезпечення розвитку креативних 
здібностей молодих учителів вбачаємо у залученні їх до 
експериментально-пошукової діяльності, спрямованої, з одного боку, на 
формування професійних цінностей учителя, а з іншого, -  на підвищення 
педагогічної ефективності навчального процесу, організатором якого він 
є.

Ідея поєднання професійного самовдосконалення вчителя з 
підвищенням педагогічної ефективності навчального процесу, результати 
якої знаходять свій вияв у навчальних здобутках учнів, сприймається як 
творчість учителя. Практика показує, що коли вчитель на власному 
досвіді переконується, що його творчі пошуки мають позитивний вплив 
на результати навчання, творчість стає звичним явищем у професійному 
житті педагога.

Вибір навчального процесу в якості об’єкта експериментально- 
пошукової діяльності вчителя зумовлений кількома факторами. 
Р.П.Скульський указує такі:

“По-перше, навчальний процес, що реалізується шляхом проведення 
системи уроків та інших форм навчання (лабораторних робіт, семінарів, 
практикумів, факультативних занять, консультацій тощо), позаурочної 
навчальної роботи з усіх предметів, у тому числі домашньої самостійної 
роботи вчителів та учнів, потребує найбільших затрат часу та праці 
педагогів і школярів. Спеціально проведені дослідження показали, що 
учні, які сумлінно ставляться до навчання, затрачують на нього майже 
весь свій робочий час, а вчителі -  понад 80%.

По-друге, навчальний процес, порівняно з позанавчальною виховною 
роботою, є більш впорядкованою системою з високим організаційним 
рівнем. Завдяки обов’язковому для виконання розкладу занять він 
більшою мірою регламентується в часі, відрізняється обгрунтованою
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системою знань з основ наук, передбачених навчальними планами та 
програмами, чіткішою послідовністю та системністю у засвоєнні їх 
учнями, чого не можна сказати про позанавчальну виховну роботу. Ці 
риси навчального процесу забезпечуються застосуванням у школі класно- 
урочної системи, завдяки якій навчання учнів більшою мірою піддається 
педагогічному керівництву чи управлінню.

По-третє, навчальний процес -  це не тільки головний фактор 
реалізації освіти. При належній його організації навчання школярів 
органічно поєднується з їх всебічним вихованням і розвитком. Виявлення 
та вміле використання закладених у навчальному процесі можливостей 
виховання та розвитку учнів сприяє досягненню головної мети шкільної 
освіти - формуванню громадянина, трудівника, особистості.

Завдяки цим особливостям навчальний процес є тією педагогічною 
системою, в умовах якої творчість учителів та учнів виявляється 
найбільшою мірою” [3].

Як бачимо, йдеться не тільки про потребу залучення вчителя- 
початківця до творчої діяльності (як, наприклад, експериментально- 
пошукової), але й про те, щоб об’єктом цієї діяльності був такий елемент 
педагогічної системи школи, з яким найбільшою мірою пов’язана 
професійна діяльність вчителів. Іншими словами, дуже важливо подбати 
про те, щоб професійне самовдосконалення вчителя носило 
цілеспрямований характер і було органічно поєднане з його 
повсякденною роботою, спрямованою на організацію навчального 
процесу в його найконкретнішому варіанті (у його проектуванні, 
реалізації та дослідженні на предмет визначення педагогічної 
ефективності). При цьому конче потрібно, щоб з перших днів роботи в 
школі привчити молодого вчителя бачити навчальний процес очима 
учнів, а свою організаторсько-педагогічну діяльність -  в органічному 
зв’язку з навчальною діяльністю учнів, у педагогічній співпраці з ними. 
Адже добре організований навчальний процес повинен, з одного боку, 
забезпечувати різнобічний розвиток кожного учня, а з іншого -  
професійне зростання вчителя, підвищення його педагогічної культури та 
рівня розвитку креативних здібностей.

З іншого боку, дуже важливо також допомогти початківцю 
налагодити педагогічну співпрацю з іншими учителями, батьками учнів 
та іншими учасниками педагогічного процесу.

Організація навчального процесу -  найтиповіший напрям 
професшно-педагогічної діяльності вчителя. Цей процес може бути 
предметом наукового вивчення в різних масштабах, а саме:

1. у рамках предметно-методичної системи класу, що охоплює 
вивчення одного навчального предмету в окремо взятому класі 
(наприклад, фізики у 8-му класі);

2. у межах предметно-методичної системи школи, що охоплює 
викладання окремого предмету в усіх класах школи (наприклад, 
вивчення математики з першого по випускний клас);

174



3. у масштабі предметно-дидактичної системи класу, що охоплює 
вивчення всіх передбачених навчальним планом предметів в 
окремому класі (наприклад, навчання у 6-му класі);

4. у межах дидактичної системи школи, що охоплює викладання всіх 
навчальних предметів у всіх класах, як це передбачено робочим 
навчальним планом школи.

Оскільки про рівень розвитку креативних здібностей учителів судять 
за кінцевими результатами навчання, то для наукового вивчення доцільно 
обирати навчальний процес у масштабі предметно-дидактичної системи 
класу, бо тільки за цієї умови дослідник має змогу оцінити результати 
навчання в їх повному обсязі. При цьому важливо те, що ці результати 
значною мірою є колективним здобутком вчителів, а не окремого 
педагога.

Крім цього, в умовах такої системи дослідник має змогу оцінити 
результати виконання навчально-виховних завдань, які є спільними для 
всіх або, принаймні, переважної більшості вчителів, котрі працюють у 
тому чи іншому класі (наприклад, завдання формування в учнів 
загальних навчальних умінь і навичок засобами кількох навчальних 
предметів, вирішення виховних завдань і завдань рівнобічного розвитку 
учнів і т.ін.). Іншими словами, тут здобутки знань є продуктом співпраці 
відносно стабільного складу учнів і вчителів, які працюють з ними, а 
кожен учень (У„) пов’язаний з кожним учителем (Вт) через 
посередництво одного або декількох навчальних предметів, як, 
наприклад, фізика і математика (Пк), як показано на схемі 1.

Вибір в якості об’єкта дослідження навчального процесу в масштабі 
дидактичної системи класу виправданий тим, що він уможливлює 
систематичне педагогічне спостереження за розвитком учнів на протязі 
багатьох (або усіх) років його навчання в школі (коли врахувати, що воно 
проводиться й на першому ступені навчання , тобто коли діти навчаються 
у 1-4 класах, хоч дослідження навчального процесу тут, як правило, 
здійснюється одним учителем). А на наступних двох ступенях (II і III) цю 
роботу продовжує група вчителів, що складають педколектив класу або, 
принаймні, переважна його частина.

Зазначимо, що у нашому досвіді у дослідницьку групу вчителів 
класу ми залучали викладачів тих навчальних предметів, котрі є 
основами наук (фізики, хімії, біології, географії, математики та ін.), і не 
завжди залучали викладачів малювання, музики та інших предметів, що 
складають основи мистецтв. Це пояснюємо тим, що свого часу у школах 
ці предмети посідали дуже скромне місце у навчальному процесі (як 
правило, один урок на тиждень). До того ж усі найпопулярніші 
дидактичні теорії, як наприклад, проблемного навчання, програмованого, 
оптимізації та ін., як правило, розроблялися для потреб викладання основ 
науки і техніки. Показовим у цьому відношенні є те, що навіть поширені 
у практиці вивчення навчального процесу так звані схеми аналізу уроків
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не завжди вдавалося застосовувати на уроках “Художнього пізнання 
світу” (музики, образотворчого мистецтва та ін.).

Організація експериментально-пошукової роботи потребувала також 
дотримання тих умов, які необхідні для наукової роботи (створення 
дослідницької бази, забезпечення надійного наукового керівництва 
пошуком учителів та ін.). Така потреба зумовлена тим, що плідна творча 
діяльність людини в будь-якій галузі знань чи практичній діяльності 
передбачає використання великих масивів інформації і, значить, 
застосування сучасних засобів її збору, фіксації, вибіркового пошуку і 
т.п. (комп’ютерної техніки, електронного зв’язку, зокрема через Іитернет 
та ін.). Адже для успішного навчання й виховання школярів потрібне 
володіння не тільки науковими та методичними знаннями (предметними, 
педагогічними, психологічними та іншими), які можна здобути з 
допомогою книг та інших носіїв інформації, але й конкретними 
знаннями, що стосуються особистісних та учнівських цінностей школяра, 
їх динаміки за час навчання учня в школі тощо. І коли врахувати, що 
особистість у процесі розвитку -  це не тільки видимі зміни, що “лежать 
на поверхні” зони педагогічних спостережень, але й “приховані явища”, 
які також потребують свого ретельного вивчення, то можемо хіба що 
приблизно уявити, з якими обсягами інформації маємо справу у шкільний 
період розвитку людини. Без сучасних технічних засобів тут не обійтись.

Як було зазначено вище, експериментально-пошукова діяльність 
вчителів буде плідною за умови тісної співпраці між собою, а також з 
іншими педагогами, учнями, їх батьками, методистами, науковцями, 
словом, з усіма, хто безпосередньо чи опосередковано має справу з 
конкретними учнями, на вивчення яких частково спрямована творча 
діяльність педагогів.

Враховуючи ці та інші подібні особливості розвитку креативних 
здібностей учителів у процесі їх професійної діяльності в 
загальноосвітній школі, наведемо стислий перелік тих організаційно- 
педагогічних умов, дотримання яких, за нашими даними, сприяє 
підвищенню ефективності означеного аспекту роботи:

•Залучення вчителів-початківцїв до експериментально-пошукової 
роботи (або іншого виду творчої діяльності) у творчих об’єднаннях 
(групах) учителів того або іншого класу, -  маючи на увазі, що вони 
постійно спілкувалися з досвідченими педагогами з достатнім досвідом 
роботи.

•Забезпечення надійного наукового керівництва експериментально- 
пошуковою роботою творчого об’єднання, до якого входять учителі, які 
викладають у певному класі.

•Створення матеріальної бази для дослідницької роботи вчителів 
школи, зайнятих експериментально-пошуковою роботою.

•Орієнтація молодих учителів, зайнятих експериментально- 
пошуковою роботою, на педагогічну співпрацю з іншими вчителями,
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учнями, їх батьками, методистами, керівниками школи та всіляке 
сприяння цьому.

• Забезпечення стимулювання творчості вчителів експериментаторів.
•Домагаючись цілковитої ‘■‘прозорості'" результатів дослідної роботи 

вчителів, забезпечити належний рівень толерантності, взаємоповаги, 
гуманних стосунків між учасниками навчального процесу.

•Забезпечити належні умови для розвитку методологічної культури 
вчителів, зайнятих експериментально-пошуковою діяльністю, шляхом 
ділового спілкування з науковцями та постійного самовдосконалення.

Забезпечення цих та інших подібних умов сприятиме розвитку 
креативних здібностей учителів.

Список літератури:
1. Всрджиігия Н.Квинн. Прикладная психология. 4-тое международное издание. -  

Москва -  Харьков -  Минск, 2000. -  560с.
2. Жерносек І.П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі. -  К., 1998. — 

158с.
3. Скульський Р.П. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної творчості К., 

Вища школа, 1992 -  136с.
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Sophia Tomenchuk 
„Organizational-pedagogical terms of development creative 

capabilities of teachers”
The article reveals the peculiarities of creative activity of teachers and on their 

basis organization-pedagogical terms of development of their creative capabilities 
are formulated.
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(Чернівці)

ОСВІТА В УКРАЇНІ ДОБИ РЕНЕСАНСУ ТА РЕФОРМАЦІЇ

Система української освіти ХУІ-ХУ1І ст. розвивалася в суголоссі з 
європейськими ідеями Відродження, Реформації, раннього
Просвітництва й складного синтезу гуманістичної академічної культури 
Бароко. На розвиток української освіти мали впливи визвольні і
державотворчі процеси козацької доби.

Розвиваючись у руслі європейських течій Гуманізму, Реформації 
впродовж ХУ1-ХУІІ ст. закладається фундамент українського
Відродження всіх ланок громадського життя: освіти н науки,
книгодрукування, діяльність учених гуртків і культурних осередків, поява
плеяди учених, письменників, династій книжників. Українство породило 
унікальне яскраве явище — козацтво, що здійснило хід української історії, 
започаткованої Києво-Руською державою, створенням Козацько- 
Г етьманської держави.
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Для педагогічної думки кінця XVI -  початку XVII ст. характерне 
акцентування уваги на ролі освіти і виховання в житті не лише окремих 
людей, а й усього суспільства, на розвитку освіти, організації та поширенні
шкіл. ’ .

Відомі діячі того часу вважали поширення знань, освіти однією із умов 
суспільного розвитку, що характеризувалося частковим відходом від 
ортодоксально-схоластичних поглядів на виховання, які проповідували 
пасивність людини перед життєвими обставинами, пізнання шляхом віри, а 
не розуму.

Саме на кінець XV -  початок XVII ст. припадає розквіт братського 
шкільництва, в середовищі якого народився зразок гуманістичної педагогіки 
в Україні - статут школи Львівського братства.

Шкільництво в Україні ХУІ-ХУІІ ст. відображало складні процеси 
Відродження і Реформації, що засвідчують різні за ідеологічним 
спрямуванням нижчі і вищі школи цього часу:

- елементарні школи: парафіяльні школи (монастирські, церковні);
-гуманістичні школи: братські школи; школи протестантських общин

(кальвіністів, соціаністські, лютеран, аріан); католицькі школи орденів 
єзуїтів, піар (орден благочестивих шкіл); національні школи інших народів, 
що жили на українських землях;

- єврейські, вірменські, грецькі та ін.;
-вищі осередки освіти: Острозька академія і Києво-Могилянський 

колегіум;
- Козацькі школи (січові, при полках).
Різні за спрямуванням типи шкіл обслуговували українське 

суспільство ХУТ-ХУІІІ ст.: україномовне міщанство, духовенство і 
селянство, згодом козацтво, а також шляхту і магнатів (колишнього 
боярства і князів), які хоч і сполонізовані і покатоличені, але не всі і не 
цілком відреклися від руської віри і нації. Офіційна освіти носила церковно- 
релігійний характер.

Учителі (як правило, члени кліру) елементарних шкіл учили читати, 
писати, лічби й церковного співу, давали елементарні загальні відомості з 
різних галузей знання. Учителями були дяки: "Дяком називали учителя 
"уставника", "бакаляра", чи з грецької "дидаскаля" - молоду людину.

Навчання читання проводилося буквенноскладальним методом в три 
етапи: розпізнавання букв і їх складання; пояснення прочитаного; 
розмірковування і розуміння.

В умовах кінця XVI - початку XVII ст. на розвиток шкільництва все 
більший вплив мають світські кола, особливо братства, також і окремі 
особистості. Школа як новий тип суспільної організації, поєднувала функції 
православної реформації з боротьбою за національно-релігійні й станові 
права, за національну культуру і за народну мову. Саме в XVI ст. прижився 
термін "школа".

Особливу роль у розвитку української культури, збереженні єдності 
всіх земель України, всього українства відіграли Острозька слов'яно-греко-
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латинська академія (1576-1636 рр.) - перший навчальний заклад вищого 
типу на східнослов'янських землях та Києво-Могилянська колегія (1632- 
I»17рр.) — головний освітній і науковий центр Усієї України, що змінили 
хід української освіти, наповнивши її західноєвропейською культурою і 
наукою, зокрема латинською мовою. Слов’яно-руська мова 
використовувалася у Києво-Могилянській академії як у повсякденній 
практиці, так і в науково-літературній діяльності, чим сприяла ствердженню 
і розвитку української мови того часу, протистояла засиллю католицизму і 
польській мові.

Початок культурно-просвітницькому руху поклало Львівське 
Українське братство, засноване в 1585-1586 рр., яке відстоювало 
національно-релігійні права українського народу.

Укладений у 1586 р. статут Львівської братської школи "Порядок 
шкільний" ліг в основу педагогіки всіх братських шкіл: "Дидаскал або 
вчитель цієї школи має бути благочестивим, розумним, смиренно 
мудрим, лагідним, стриманим, не п'яницею, не блудником, не лихоїмцем, 
не срібнолюбцем, не гнівним, не заздрісним, не сміхотворцем, не 
срамословцем, не чарівником, не вигадником, не прихильником єресей, 
а зразком благочестія...

Сідати кожен має на своєму певному місці, визначеному за його 
успіхи: котрий більше знає, сидіти буде на першому місці, хай би і 
наубогішим був; котрий менше знати буде, має сидіти на гіршому місці; 
сказано бо: імущому всюди дано буде"... [1].

У свою чергу, школярі повинні були беззастережно виконувати всі 
вимоги і правила статуту.

Ректорами та вчителями Львівської братської школи в різний час 
працювали такі відомі культурно-освітні діячі, вчені, письменники- 
полемісти, як С.Зизаній, І.Борецький, К.Транквіліон-Ставровецький, 
П.Беринда, Г.Дорофієвич, І.Трофимович-Козловський, Й.Волковичта інші.

Авторитет Львівської братської школи досить високий, оскільки разом 
з вчителями Острозької академії впродовж 1596-1646 рр., а пізніше із 
Київськими братськими школами та Віленською було створено ряд перших 
в Україні словників, підручників, трактатів (філологічних, богословських, 
публіцистично-полемічних), художніх творів. Доба формування та 
розквіту старого українського письменства й старої літературної мови 
залишили нам важливі словникарські праці: П.Беринди [2],
Є.Славинецького й А.Корецького [3] та невідомих авторів [4].

У кінці XVI ст. у Львові була видана "Грамматика 
доброглаголивого еллинословенского языка" (1588) під назвою 
"Адельфотес" (братство) паралельно грецькою і давньоукраїнською мовами. 
Цей перший помітний підручник ознайомлював учнів із закономірностями 
грецької і української мов: орфографією, синтаксисом і етимологією та 
просодією, тобто віршознавством, що ставало обов'язкоьим у шкільній 
освіті.
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У 1596 р. у Вільно була видана азбука Л.Зизаиія "Наука ку читанню й 
разумению письма словенского...", де, крім азбуки,, в кінці книжки було 
вміщено короткий словник "Лексис", а за ним матеріали релігійного 
читання.

У 1596 р. Л.Зизаній у Вільно видає "Граматику словенска 
совершенного искусства семи частей слова...", в якій дотримувалися 
основні положення "Адельфотеса". Л.Зизаній використав у граматиці 
катехізичний мезод навчання.

Основним посібником у вивченні церковнослов'янської мови на 
тривалий час стала "Граматіка Славенския правильнеє синтагма" Мелетія 
Смотрицького, написана в 1619 р. Вона давала настанови починати 
вивчення мови з букваря, вчити читати за псалтирем і часословом, і лише 
потім вивчати граматику. "Адельфотес" разом з граматикою Л.Зизанія та 
М.Смотрицького створили цілу епоху в східнослов'янському світі. 
М.Ломоносов називав "Граматику" М.Смотрицького "вратами своей 
учености", нею керувався під час написання своєї "Российской грамматики" 
(1755 р.).

Європейський світ з українською граматичною наукою познайомив у 
XVII ст. Іван Ужевич. Він, студент Паризького університету — Сорбонни, 
в 1643 р. уклав латинською мовою працю "Грамматика словенская злотєна й 
написана трудомь й прилєжаніє(м) Іоанна Ужєвича слов нина", яка, на жаль, 
не була надрукована, проте напередодні визвольного руху 1648-1654 
засвідчила світові окремішність української мови і її розвиненість. Праця
І.Ужєвича дала опис граматичної системи власне української, так званої 
книжної літературної мови [5]. Після 325-річної розлуки з батьківщиною 
праця І.Ужєвича була видрукувана в Україні.

Упорядник збірника "Про виховання чад" у віршованій передмові 
твердить, що недооцінка значення шкіл, ролі освіти і знань у суспільстві 
веде народ до гибелі, веде "до всього злого", бо лише "наука" (знання) 
роблять людину людиною, і головним людським достоїнством є не 
багатство і знатність походження, а освіта і моральні чесноти .

Зберігся статут Луцької братської .'школи, складений за зразком статуту 
Львівської братської школи. У Луцькому статуті йдеться про організаційні 
та педагогічні засади діяльності школи, методику вивчення мов, дана 
характеристика програми, де йдеться, що кожен, хто прийде до наших шкіл 
на навчання, показавшись ректору, із його дозволу три дні буде 
приглядатися до наук, порядку, а бідні і до виховання, не розпочинаючи ще 
навчання. Це робиться для того, щоб учень, квапливо почавши, швидко не 
розкаявся і не покинув (школу), бо не чверть, і не рік, але аж поки не 
навчиться, кожен має до школи ходити, і на таких умовах буде прийнятий.

Широку освітню діяльність розгорнули на території України єзуїти, 
намагаючись у своїх закладах виховати вірних і покірних слуг Ватикану. 
Навколо єзуїтських шкіл згуртовувалися вчені-богослови, які всіма силами 
проповідували католицизм.
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Одним із найбільших єзуїтських освітніх центрів на Сході Європи 
була Віденська колегія (рік заснування 1570), яку згодом було перетворено 
в академію, а пізніше - в університет. Першим її ректором папа римський 
призначив Петра Скаргу. Головна мета єзуїтського колегіуму в Ярославлі 
(1511р.), де під керівництвом Гербеста розроблялася теорія єзуїтської 
педагогіки, полягала у покатоличенні дітей української аристократії, 
перетворення їх у слухняне знаряддя колонізаторських задумів. Єзуїтські 
навчальні заклади були відкриті у Луцьку (1608 р.), Кам'янець-Подільському 
(1611 р.), Острозі (1624 р.), в Ужгороді, у Львові, які дорівнювалися 
середнім навчальним закладам. Єзуїтські школи, колегіуми абсолютно 
ігнорували рідну мову учнів. Викладання велося латинською мовою, 
вивчали грецьку й польську мови. Панували в системі освіти "сім 
вільних наук" -  квадріум і тривіум. Символом єзуїтської науки була 
схоластична діалектика, яка будувалася на законах формальної логіки. 
Відомості природничо-наукового характеру входили до курсів риторики, 
діалектики і частково філософії. Всі форми і методи виховання і 
навчання (теологічні диспути і виступи з урочистими промовами, 
публічні диспути й шкільні вистави тощо) були підпорядковані 
обґрунтуванню непохитності католицьких догм. Єзуїтська педагогіка 
розробила прийоми, які сприяли безроздільно оволодівати свідомістю і 
почуттями підлітків, намагаючись виховати з них фанатиків 
католицизму. Система навчання будувалася за принципом змагання- 
конкуренції між учнями. Учні в класах ділилися на "римлян" і 
"карфагенян". У формі своєрідної битви-змагання проводилась 
перевірка знань: погана відповідь учнів однієї групи викликала радість в 
іншої і навпаки. Шпигунство один за один, взаємне лицемірство, сліпа 
слухняність наставникам-наглядачам основа методики навчальної і 
виховної роботи.

Більшість православних, що навчалися в таких школах, прийнявши 
католицизм, із зневагою ставилися до рідної культури, мови, звичаїв. 
Основну увагу єзуїти приділяли контролю над думками і поведінкою 
учнів. В єзуїтських школах вчилася й українська молодь, для більшості 
якої навчання там було засобом ознайомлення з європейською 
освітою, наукою, культурою. Вихованцями єзуїтських колегій були 
П.Конашевич-Сагайдачний та Б.Хмельницький.

Поширюючи ідеї Реформації, протестантські діячі значну увагу 
приділяли школам, де пропагували свої ідеї. Великі протестантські 
громади на Волині, Поділлі мали школи, де викладали грецьку, 
латинську, польську, церковнослов'янську мови, велику увагу приділяли 
діалектиці, риториці, вивченню християнської етики.

Особливо багато шкіл було відкрито кальвіністами на Волині, 
Поділлі, Закарпатті А' У Лешно ректором кальвіністської школи був Ян
Амос Коменський. . _ . .'

Соцініанські школи діяли в Хмельнику, Любарі, Гощі, Ьересгі. 
Ракові певний час діяла академія. Завдяки загальнодоступності і
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пануючій віротерпимості протестантські школи мали певний вплив на 
організацію і розвиток шкільної освіти в Україні. .

Проте як кальвіністські, так і соцініанські протестантські школи 
(в Ракові, в Кисилині на Волині, в Берестечку, Гощі, Черняхові та ін.) 
переслідували свої ідеологічні цілі, підриваючи основи православ'я, як 
середовища української національної свідомості.

На підтримку Берестейської унії (1596 р.) василіанський орден 
створював і підтримував уніатські школи, які, даючи переважно 
початкову освіту, хоч і розширену, прирівнювалися до католицьких, бо 
вони створювалися з метою утримання єдності з римською церквою. 
Уніатська церква, уніатські школи є неоднозначними. З одного боку, 
під їх впливом деякі українці, особливо представники заможної верхівки й 
заможного міщанства з презирством почали ставитися до рідної мови і 
культури. Проте не всі українці, що прийняли католицьке віровчення, 
обов'язково ідентифікували себе з поляками.

Процес ополячення не був однозначний ні в просторі, ні в часі, ні в 
масштабах охоплення якоїсь соціальної категорії. Особливо помітну роль 
у суспільно-політичному житті України відігравала денаціоналізація колись 
відомих і заможних українських родин.

Існували в Україні в ХУІ-ХУТІ ст. і національні школи. Так у Львові 
була вірменська колонія, яка відігравала велику роль у розвитку торгівлі 
між Львовом і найвідомішими ринками того часу. У вірменській школі 
(1665-1785 рр.) налічувалося до 100 учнів. У бібліотеках Львівських вірмен 
знаходилися книжки грецькою, латинською, вірменською, 
старослов' шською мовами [6].

Зміцнившись, як окремий стан, вільне від кріпацтва й панщини, 
козацтво в особі своїх гетьманів та численної старшини активно сприяло 
розквіту освіти, науки, культури і мистецтва на Україні.

Козацтво підтримувало освіту, сприяючи діяльності не лише Києво- 
Могилянській школі, а й іншим осередкам освіти по всій Україні. Витворило 
козацтво і тип власної школи: січові, полкові тощо.

Січова школа -  складова части українського відродження XVII ст.., 
своєрідний символ козацької держави, важлива сторінка Істрії українського 
шкільництва. Найвищими якостями в січових школах вважалися: 
патріотизм, готовність віддати життя за волю і свободу України, чесність, 
самодисципліна, взаємодопомога.

Отже, вважаючи освіту однією з умов суспільного розвитку, 
педагогічна думка ХУІ-ХУІІ ст. акцентувала увагу на ролі навчання та 
виховання не лише окремих людей, а й всього суспільства, на 
повернення до грецької та латинської класики, а також, що найвагоміше, 
до пам'яті Київської Русі. Освіта звільнялася від багатовікового впливу 
церкви.
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SU M M AR Y
Different schools o f the XVI-XVII centuries show the complexity of processes of the 

renaissance and the Reformation, humanism as an ideology o f the Renaissance and early 
Enlightenment times, as the synthesis of the Baroque culture and a unique phenomenon - the 
Ukrainian Cossack life.

Influenced by European humanitarian and reformation ideas, the tendency towards the 
emergence o f  a new common culture evolves and matures m Ukraine's cultural process.

Тетяна Федірчик 
(Чернівці)

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ГОТОВНІСТЬ ДО НЕЇ 
ЯК ПОКАЗНИК СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ

Незалежно від того, яких форм набуває освіта, завжди 
найважливішою фігурою в них буде вчитель. На основі чисоленних 
досліджень, власного досвіду можна зробити висновок, що ні 
підручники, ні навчальні засоби на мають такого впливу на учня, як 
особистість і майстерність учителя. В.О. Сухомлинський писав: 
"Важко переоцінити роль особистості учителя, його духовності у 
пробудженні і розвитку здібностей, нахилів, талантів учня" [1, 105]. 
Добре відомі також слова К.Д.Ушинського, що "у вихованні все 
повинно базуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила 
виливається лише із живого .джерела людської особистості. Ніякі 
статути і програми, ніякий штучний організм закладу, як би хитро він 
не був придуманий, не може замінити особистість у справі виховання... 
Без особистого безпосереднього впливу вихователя на виховання, 
істинне виховання, яке проникало би в характер, неможливе. Тільки 
особистість може впливати на розвиток і становлення особистості, 
характером можна сформувати характер [2, 63-64].

Система знань педагога визначає систему знань учня. Способи 
пізнавальної діяльності педагога формують аналогічні за рівнем 
способи пізнавальної діяльності їх учнів -  це підтверджується 
багаточисельними дослідженнями діяльності різних учителів.

Про соціальну функцію вчителя можна говорити багато, але якщо 
сформулювати коротко, то вона проявляється в тому, щоб 
трансформувати вимоги суспільства до особистості школяра у вимоги 
цієї особистості до самої себе, збагатити нове покоління соціально- 
культурним досвідом. Складність реалізації цієї функції полягає в 
тому, що в більшості сфер діяльності людина творить ендогенне, тобто 
в середину, охоплюючи свідомістю кінцеві результати, а вчитель діє і 
творить екзогенне, назовні -  результат його роботи буде видно лише
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багато років по тому.
Відповідно, саме тому загальна і професійна культура педагога 

повинна формуватися й розвиватися випереджувальними темпами 
порівняно з рівнем соціального оточення. ВчитеЛь — це людина, яка 
формує майбутнє, він у найбільшій мірі є фактором цього майбутнього, 
а не лише продуктом минулого й теперішнього" [3, 401].

Формувати майбутнє покоління може лише людина, яка володіє, 
на думку К.А. Альбуханової-Славської, суспільними здібностями, 
тобто усвідомленням громадянського обов'язку, відповідальністю, 
громадською ініціативою, виконавчою дисципліною, відданістю 
справам школи. Володіючи волею, вчитель виявляється здатним узяти 
на себе відповідальність за загальну справу, як би не склалися 
обставини, навіть у несприятливих умовах* незабезпеченості окремих 
ланок розв'язання проблеми [4].

Педагогічна діяльність -  це специфічна діяльність, яка викликана 
необхідністю відтворення соціально виробленого досвіду в особистості 
людини. Таке відтворення -  процес складний і багатофакторний. 
У педагогічній діяльності взаємодіють особистість учителя і 
особистість вихованця, мета задана суспільством, і особиста -  як 
учителя, так і учня.

Педагогічна діяльність, крім зазначеного, має іце цілу низку 
специфічних особливостей. По-перше, специфіка в тому, що її мета 
визначається суспільством. Вона носить узагальнений характер, тому, 
дійшовши, до окремого учня, вона трансформується в конкретно- 
індивідуальне завдання, яке він і намагається реалізувати в своїй 
практиці.

Педагогічна діяльність виступає як мета діяльність, тобто як 
діяльність, яка спрямована на організацію і управління іншою 
діяльністю. Іншими словами можна сказати, що вона формує іншу 
діяльність, тобто переводить учня з менш діяльнішого стану в більш 
діяльнісний. Відповідно, педагогічну діяльність можна назвати 
управлінською. Вчитель у будь-якій ситуації організовує власну 
діяльність так, щоб вона стала ефективною і для інших учасників цього 
процесу: дітей, батьків, колег.

Однією із найсуттєвіших особливостей педагогічної діяльності 
виступає об'єкт діяльності. Будь-яка діяльність передбачає наявність 
суб'єкта -  того, хто її здійснює, і об'єкта -  того, на кого спрямовані 
зусилля суб'єкта, В педагогіці в ролі суб'єкта виступає вчитель 
(вихователь), в якості об'єкта -  учень (вихованець). Об'єкт педагогічної 
діяльності -  людина, індивідуальність зі своїми особливостями, 
бажаннями, мотивами, потребами, емоціями, можливостями. Тому 
часто, проявляючи ініціативу, самостійність, творчість, об'єкт стає 
суб'єктом, а сама діяльність з суб'єктно-об'єктної перетворюється в 
суб'єктно-суб'єктну, що робить її складною, нестандартною.
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Компетентне виконання педагогічної діяльності вимагає від 
учителя володіння визначеними уміннями, які можна сформувати лише 
в процесі практики: '

•уміння висувати і розв'язувати педагогічні задачі:
•уміння спілкуватися, організовувати педагогічний процес як 

співробітництво і взаємодію;
•уміння організувати навчальний матеріал як систему 

пізнавальних завдань, здійснювати міжпредметні зв'язки, формувати 
загальнонавчапьні і спеціальні уміння і навики;

•уміння орієнтуватись у навчально-виховній роботі на дитину. її 
індивідуальні особливості;

•уміння прогнозувати, проектувати;
• методичні уміння;
•уміння і навики самоосвіта, самовиховання,
Зміст професійної компетентності вчителя, за словами І.А.Зязюна, 

визначають "знання предмета методики його викладання, педагогіки і 
психологи. Важливою особливістю професійних педагогічних знань є 
їх комплексність, що потребує від учителя вміння синтезувати 
матеріал для успішного розв'язання педагогічних задач, аналізу 
педагогічних ситуацій, що зумовлюють необхідність осмислення 
психологічної сутності явищ, вибору засобів взаємодії" [5, 34]

Компетентність учителя характеризується також розвитком у 
нього певних якостей: педагогічної ерудиції, педагогічного мислення, 
інтуїції, здібностей до імпровізації, педагогічного оптимізму та 
рефлексії.

Педагогічній діяльності, без сумніву, притаманний 
творчий дослідницький характер. На^ це звертали увагу багато 
педагогів-класиків: ЯА.Коменський, Й.Г.Песталоцці, А.Дістервег,
К.Д.Ушинський, П.П.Блонський, С.Т.Шацький, А.С.Макаренко, 
В .О.Сухомлинський.

Необхідність у вчительській діяльності умінь приймати 
оперативні, гнучкі рішення в умовах багатоваріантного педагогічного 
процесу підкреслювалися й сучасними педагогами та психологами 
(В.І.Загвязинський. В.А.Кан-Калик, В.В.Краєвський, Н.В.Кузьміна,
Н.Д.Нікандров, ВА.Сластьонін та ін.).

П.П.Блонський вважав, що "в школі повинно якнайбільше бути 
простору для особистої творчості вчителя: точно регламентована 
програма, підручник і традиційна форма навчання обеззброюють 
учителя. Перетворимо ж уроки в спільне життя вчителя з дітьми: нехай 
наша нова, школа думкщ людяності і поезії для дитини буде школою, 
повною людського життя і живої культурної творчості для вчителя" [6, 
37].

Справді, педагогічна діяльність -  досить складне явище, в якому є 
елементи й чисто наукові, об'єктивні, але водночас і чисто особистісні, 
творчі елементи педагогічного мистецтва й таланту.
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Розкриваючи творчу сутність педагогічної діяльності, В.А.Кан- 
Калик зазначив: "Творчий процес педагога розглядається нами як 
діяльність, яка спрямована на постійне вирішення нескінченної низки 
навчально-виховних задач в умовах, що змінюються, в ході чого 
педагогом виробляються й втілюються у спілкуванні з дітьми 
оптимальні, органічні для даної педагогічної індивідуальності 
нестандартизовані педагогічні рішення, опосередковані особливостями 
об’єктно-суб'єктної педагогічної взаємодії" [7, 39].

На нашу думку, своєрідність педагогічної творчості полягає в 
тому, що творчий характер носить не лише акт розв’язання 
педагогічної задачі, але й сам процес виконання цього рішення. За 
твердженням багатьох дослідників, творчість завжди означає “появу 
чогось нового”. Результатами творчості є відкриття, винаходи, 
удосконалення. Відкриття -  це досягнення чогось нового, що існує 
об'єктивно. Винахід -  якісне перетворення уже наявного так, щоб 
виникло нове, яке може бути ефективно використане на практиці. 
Удосконалення -  це процес, у ході якого за допомогою творчих зусиль 
і праці щось оновлюється, оживає.

У педагогічній діяльності відкриттям можна назвати класно- 
урочну систему, винаходом -  шляхи удосконалення навчально- 
виховного процесу (диференціація, інтеграція тощо). Але найбільш 
поширений рівень педагогічної творчості -  удосконалення. Учитель 
(вихователь) шляхом справді творчих зусиль і праці виявляє 
потенційні можливості школяра, створює умови для їх розвитку й 
удосконалення. Необхідно пам'ятати, що педагогічна діяльність, яка за 
суттю своєю творча, реалізується в якості такої лише у визначених 
об'єктивних і суб'єктивних умовах.

Критеріями педагогічної творчості є:
-наявність глибоких і всебічних знань та їх критична обробка й 

осмислення,
-уміння транслювати теоретичні й методичні положення в 

педагогічні дії;
- здатність до самоудосконалення і самоосвіти;
-розробка нових методик, форм, прийомів і засобів та їх 

оригінальне поєднання;
-діаяектичність, варіативність, змінність системи діяльності;
- ефективне застосування наявного досвіду в нових умовах;
-здатність до рефлексивної оцінки власної діяльності та її

результатів;
-формування індивідуального стилю професійної діяльності на 

основі узгодження і вироблення еталонних та індивідуально 
неповторних рис особистості педагога;

-уміння бачити різноманітність варіантів;
-здатність до імпровізації, яка базується на знаннях, уміннях та 

інтуїції [8, 9-10].
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Під педагогічною імпровізацією розуміють таку дію в ході 
педагогічного процесу, яка виникає у відповідь на непередбачен-. 
ситуацію, коли свідомість і відтворення співпадають у часі [8. 10].

мпровізація в діяльності вчителя можлива у випадку, коли він 
володіє фундаментальними знаннями, швидкістю реакції, розвинутою 
уявою та інтуїцією, здатністю до моментального відтворення рішення, 
що приймається, так ніби все було завчасно передбачено й 
підготовлено.

Виділяють три сфери творчої діяльності вчителя: методична 
творчість, комунікативна творчість (взаємодія з дітьми), творче 
самовиховання.

Методична творчість пов'язана з умінням усвідомлення й аналізу 
педагогічних ситуацій, що виникають, вибору і побудови адекватної 
методичної моделі конструювання змісту і способів впливу, адаптації 
існуючих способів і системи на свою педагогічну' індивідуальність.

Комунікативна творчість реалізується у побудові педагогічно 
доцільного й ефективного спілкування, взаємодії з вихованцями через 
здатність пізнавати дітей, здійснювати психологічну самореалізацію.

Творче самовиховання передбачає усвідомлення педагогом самого 
себе як конкретної творчої індивідуальності, визначення своїх 
професійно-особистісних якостей, які вимагають подальшого 
удосконалення і корекції, а також розробку довготривалої програми 
власного удосконалення в системі безперервної самоосвіти.

Отже, учитель-творець -  це людина високої педагогічної культури, 
яка складається з таких компонентів: педагогічна майстерність 
(високий рівень оволодіння діяльністю); яскраво виражена стійка 
педагогічна спрямованість інтересів і потреб; потреба в постійному 
самовдосконаленні; широкий науковий і професійний світогляду, 
ерудиція; здатність до творчості (креативність); культура 
педагогічного спілкування і культура самоосвіти. В цьому ідеалі -  
педагогічна майстерність й самоосвіта -  одні з провідних показників. 
Творчість в педагогічній діяльності без опори на фундамент 
психолого-педагогічної підготовки може привести до дуже важких 
наслідків, оскільки вчитель має справу зі складним і унікальним 
явищем, яким є кожна дитина.

Будь-яка діяльність може успішно здійснюватись лише за умови 
готовності до її виконання. Готовність до педагогічної діяльності -  це 
наявність певного рівня сформованості в майбутнього вчителя знань, 
умінь здійснювати дану діяльність.

Відповідно до вимог, які висуваються до творчої педагогічної 
діяльності, готовність до неї — це складна, залежна від характеру і умов 
педагогічної діяльності, багаторівнева характеристика особистості, яка 
включає систему мотивів, установок, станів, а також спеціальні знання, 
уміння і навики, які дозволяють суттєво підвищити ефективність 
педагогічної діяльності.
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Основу готовності до педагогічної діяльності складають 
компоненти:

- когнітивний, що визначається базовою культурою особистості, 
наявністю достатніх професійних знань;

- мотиваційний -  усвідомлення особистої і соціальної значимості 
педагогічної діяльності, професійного удосконалення і розширення 
кругозору, наявність педагогічної спрямованості й установки на 
дитину, спілкування з нею, сформованого почуїтя відповідальності;

- процесуальний -  розвинуті педагогічні вміння й навички щодо 
передачі знань, формування умінь і навичок у вихованців, створенню 
умов для самоактуалізації, розвитку і саморозвитку кожного з них;

- організаційний -  уміння раціонально використовувати свій час і 
своїх вихованців, включати їх у необхідні види діяльності; 
організовувати робоче місце, самоконтроль і самооцінку;

- морально-вольовий -  критичність, працездатність, допитливість, 
уміння мобілізувати свої сили, цілеспрямованість;

дослідницький -  уміння вивчати індивідуальні особливості 
учнів, аналізувати переваги і недоліки власної діяльності, розробляти 
нові методи, прийоми, технології навчання (виховання, розвитку).

Не менш важливим у підготовці до ефективної педагогічної 
діяльності є особистісні якості вчителя, а саме: атракція соціальна 
установка на повагу до людини, ставлення до неї як до самоцінності; 
емпатія уміння співчувати, співпереживати, вживатись у переживання 
іншої людини, уявно ставити себе на її місце:

- сензетивність до потреб учнів -  розкритість до них, сприйняття;
- рефлексія -  здатність об'єктивної абстрактної самооцінки;
- креативність -  здатність до творчості;
- ектравертність -  розкритість для спілкування з людьми;
- емоційна врівноваженість -  упевненість у собі, оптимізм, 

життєрадісність;
- здібність до діалогічної інтерпретації процесів навчання й 

виховання;
- професійно-педагогічне мислення, яке дозволяє проникати в 

критично-наслідкові зв'язки педагогічного процесу, аналізувати свою 
діяльність, передбачати результати роботи, давати теоретичне 
обгрунтування своїм діям;

- уміння надати особистісного забарвлення власній діяльності;
- уміння створювати позитивні ситуації для самовиховання учнів, і 

перш за все особистим прикладом;
- володіння легким, неформальним, демократичним стилем 

спілкування з дітьми.
Педагогічна діяльність багатофункціональна. Спеціальні 

дослідження виявили більше тисячі різноманітних її складових. 
Оперувати такою кількістю показників важко, тому всі дослідники, які 
займаються проблемою вчителя, намагаються виділити провідні
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п и ^ и « "™ ! • Функці? ? альні характеристики педагогічної діяльності, 
визна іити відповідні їм педагогічні здібності.

Н.В.Кузьміна дає таке визначення педагогічних здібностей: "це
індивідуальніі стійкі якості особистості, які полягають в чуттєвості до
оо єкта,^ засобів, умов педагогічної праці і створенні продуктивних
моделей формування позитивних якостей". Вона виділяє такі групи
здібностей: конструктивні, комунікативні, організаторські [9, 14].

Під педагогічними здібностями Н.Д.Левитов розуміє низку
якостей, які мають відношення до різних сторін особистості вчителя і є
умовами успішного виконання педагогічної діяльності: 1) здібність до
передачі дітям знань в короткій і цікавій формі; 2) здібність розуміти
учнів, яка базується на спостережливості; 3) самостійний і творчий
склад мислення; 4) винахідливість; 5) організаторські здібності
[10, 68].

В останній час у психолого-педагогічній літературі з деякими 
варіаціями до педагогічних здібностей відносять такі:

• комунікативні -  здібність до спілкування, співробітництва; 
•дидактичні -  здібність пояснювати, передавати знання, навчати; 
•організаторські -  здібність включати учнів у різні види 

діяльності, викликати в них інтерес, об'єднувати всіх учасників 
педагогічного процесу, спрямовувати їх інтереси на реалізацію 
висунутих завдань;

•конструктивні -  здібність до відбору, композиції, проектування 
навчально-виховного матеріалу, розробки планів;

•гностичні -  здібність до пізнання і отримання задоволення від 
пошуку, процесу пізнання;

•перцептивні -  здібність проникати у внутрішній світ дитини, 
розуміти її стан, здібність до емпатії;

•експресивні -  здібність до емоційності, яскравості, спрямованості 
на позитивні емоції, володіння інтонаційною палітрою мови, мімікою, 
жестами, пластикою.

Рівень спеціальних педагогічних здібностей проявляється в 
глибині, різносторснності інформації, яку вчитель може отримати про 
особливості розвитку своїх учнів і швидка перебудова власної 
діяльності у відповідності до цього.

Таким чином, аналіз природи педагогічної діяльності дозволяє 
визначити основні напрями, які необхідно реалізовувати в процесі 
формування майбутнього вчителя.

Перш за все це формування ініціативності, оригінальності і 
самобутності у власній діяльності, тобто ставлення до неї як до творчої 
діяльності. Дуже важливе усвідомлення особистісної значимості, 
ступеня своєї емоційної захопленості тим, що робить сам учитель, 
можливості самовираженості та самоутвердження. Іншими словами, 
усвідомлення того, наскільки цей вид діяльності приносить 
задоволення. Суттєвим елементом педагогічної самосвідомості є
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впевненість у власній професійній придатності, наявності покликання і
педагогічних здібностей.

Дослідники, які займались проблемами педагогічної
самосвідомості, виявили своєрідну закономірність взаємовпливу 
педагогічної спрямованості установки на професійне 
самовдосконалення. При високому рівні педагогічної спрямованості 
самоусвідомлення стає детермінуючим, стимулюючим фактором у 
цьому процесі. При відсутності педагогічної спрямованості
самосвідомість, яка формується, гальмує прояви реальної 
самостійності в галузі педагогічної праці. Усвідомлення педагогічної 
діяльності не як особистісної веде до невідповідності її творчому 
процесу.

Аналіз сутності педагогічної діяльності, її компонентів досить 
чітко визначає місце педагогічної практики в професійному
становленні майбутнього вчителя. Оволодіння педагогічною
діяльністю і формування готовності до неї можливі лише при 
взаємопроникненні і взаємозумовленості теоретичної й практичної 
підготовки майбутнього вчителя: жоден компонент педагогічної 
діяльності та готовності до неї неможливо сформувати тільки в 
навчальних аудиторіях. Це можливо зробити лише в процесі 
безпосереднього спілкування з дітьми, в ході реального розв’язання 
педагогічних проблем, які постійно виникають у навчально-виховному 
процесі.
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Pedagogical activity and readiness for her as a parameter 
of formation of professional skills

•t ,b 'l" artic|f  author °Pens nature o f pedagogical activity o f  the teacher, analyzes 
ts(her) features and skill, which compound a bottom o f readiness to pedagogical activity. The 

author extends sights o f the scientists on the given problem.
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ВПЛИВ МАЛИХ ЖАНРІВ ФОЛЬКЛОРУ 
НА РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Однією з важливих умов формування творчої, ініціативної 
особистості виступає реалізація розумового виховання. Видатні 
педагоги: Софія Русова, К.Д.Ушинський, В.О.Сухомлинський та інші 
надавали йому першочергового значення, оскільки воно слугує 
“основою для всебічного розвитку особистості, індивіда, сприяє 
прогресу науки, техніки, культури, мистецтва, розвитку соціально- 
політичних і економічних форм життя людей [1]. Розум викликає 
активну думку, пошук істини, а це є вічним і обов’язковим завданням 
для кожної людини і людства в цілому. Як зазначає Софія Русова, 
“Розум вимагає критики, конструктивна критика стимулює до пошуку 
нових знань, поступу вперед на шляху до пізнання природи, 
суспільства, людського мислення”. На думку вченої, національна 
школа повинна звернути велику увагу на формування розуму, 
дисциплінування розумових сил [2].

У народі також споконвіків високо ціниться розум людини, 
освіченість та інтелект. Нині у зв’язку з небувалим розвитком науки, 
пожвавленням суспільних перетворень, посиленою інтелектуалізацією 
праці, швидкою зміною технологій у всьому світі проблема плекання 
інтелекту набрала особливої гостроти. Розум -  “Одна з найкращих 
людських якостей”, згадаймо прислів’я: “Не краса красить людину, а 
розум”, “Пташка красна пір'ям, а людина -  знанням”. Розум -  це 
здатність людини мислити, відображати об’єктивну дійсність. 
Розумове виховання потрібне людині не тільки для праці, а й для 
повноти духовного життя. Уміти творчо мислити і бути розумною 
повинна кожна людина, бо розум конче погрібний у всіх без винятку 
випадках людської діяльності. “Тому й справжнє розумове виховання 
орієнтує людину на життя у всій його складності, у всьому багатстві ” 
[3] .

Початкова школа покликана дати своїм учням окреслену їй 
навчальним планом і програмами належну суму знань, умінь і навичок, 
водночас розвиваючи розум школярів так, щоб вони в перспективі, 
здобувши освіту, ставали розумнішими, інтелектуально багатшими, 
компетентними із жадобою до знань людьми. Розумове виховання на 
даному етапі навчання виконує також властиву йому специфічну 
функцію, спрямовану на розвиток інтелектуального потенціалу, 
пізнавальних мотивів, навичок розумової діяльності молодших 
школярів. Найбільш оптимальним видом розумово'1' діяльності, 
результатом якої виступає об’єктивна істина, є мислення. Провідні
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шляхи розвитку мислення -  це систематичні заняття на уроках, 
побудованих на основі принципів розвивального навчання, позакласна 
робота з розвитку інтелектуальної культури учнів. У процесі навчання 
здійснюється головна мета розумового виховання -  розвиток інтелекту 
-  „здатність до мислення, особливо його вищих теоретичних рівнів”
[4]”

Могутнім фактором розвитку логічного мислення дитини є 
феноменальна мудрість нашого народу. Вивчення усної народної 
творчості у молодших класах початкової школи має неабияке освітнє, 
виховне та естетичне значення. Прилучення дітей до народної 
творчості закладає надійні основи вищих моральних почуттів, 
громадянськості, гуманізму, милосердя. Ефективність використання 
фольклорного матеріалу є незаперечною на всіх етапах навчання 
грамоти. Фольклор -  одне з найцікавіших явищ духовної культури 
народу, в якому проявляється його етнічна специфіка.

У контексті будь-якого фольклорного фонду розвинувся цикл 
найкоротших жанрів, які в образній формі відбивають найсуттєвіші 
сторони суспільних і родинних взаємин людини. Сюди відносяться 
прислів’я, загадки, приказки, прикмети, скоромовки тощо .

Прислів’я і приказки -  це словесні мініатюри, що в процесі 
формування закріпилися як усталені формули, образні кліпи. 
Побутуючи, частина з них втратила своє значення, або набула нового, 
більш сучасного сенсу. Однак у багатьох прислів’ях і приказках 
зафіксовано елементи давніх міфічних уявлень, риси доісторичної 
епохи, що засвідчує їхнє давнє походження і дає підставу відносити 
цей жанр до найдавніших т ворень усної словесності.

Прислів’я і приказки -  невеликі за обсягом вислови, але розмаїття 
паремій за формою і змістом, походженням і художньо-образотворчою 
структурою творить ряд труднощів при їх збиранні, вивченні, 
класифікації. Вони вимагають багатоаспектного дослідження, бо хоч і 
невеликі за розміром, дуже влучні, відображають “найменші обрії 
побуту, народу, його історію, культуру, традиції, звичаї” вірування і 
водночас особливості світосприйняття, психіки, самого способу 
мислення, національної ментальності. У прислів’ях і приказках 
життєво втілені мудрість, образність, правдивість.

У прислів’ях народ висловлював свій біль і сум за Батьківщиною : 
Нема в світі, як своя країна”, ^Кожному мила своя сторона”, “Всюди 

добре, а вдома найкраще”, “Рідна земля і в жмені мила”. А ось думки і 
судження народу про людину: к*Не одежа красить людину , а добрі діла 
’ ^ то„ Ран0 підводиться , за тим діло водиться”, “Діло майстра 

величає . Мудро висловлюється народ про користь знань, учення: ” 
Хто знання має, той мур ламає”, “Книга вчить, як на світі жить”.

Порівнюючи прислів’я з приказкою, народ говорить: “Приказка—  
цвіт, а прислів’я - плід.” І вже в початкових класах учні вчаться 
розрізняти приспів я і приказки, отже, розвивається увага, пам’ять.
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мислення, що є одним із завдань вчителя і на уроках української мови
метою розвитку цих психічних процесів можуть бути запропоновані 

такі завдання: к
1. Учням подаються приказки, до яких потрібно підібрати 

прислів’я.
а) Високо літати.

Хто високо літає, той низько падає.
б) Гнатися за двома зайцями.

За двома поженешся, жодного не впіймаєш.
2. Продовжити прислів’я:
а) Хто рано встає ...(тому Бог дає).
б) 3 ким поведешся ...(від того наберешся).
в) Повна бочка мовчить ...(а порожня гурчить) [3].

Чудовою гімнастикою розуму є загадка, яка серед дидактичних 
засобів навчання у початковій школі посідає значне місце. Пізнавальна 
цінність загадки полягає в тому, що вона являє собою певне логічне 
завдання. У ній дається характеристика явища чи предмета, а сам 
предмет не називається. Відгадати загадку -  означає на основі вказаних 
у загадці ознак визначити предмет, тобто розв’язати логічне завдання. 
Основне призначення загадки -  перевірити кмітливість людини, 
оцінити її знання, спостережливість, допитливість.

Учні молодшого шкільного віку з цікавістю сприймають завдання 
із загадками, адже вони розвивають процеси мислення -  аналіз, 
синтез, абстрагування, порівняння, узагальнення. Загадки привчають 
до самостійного мислення, розвивають такі якості розуму, як 
тямущість і кмітливість. У цьому незаперечна цінність загадки. 
Враховуючи той факт, що загадка використовується як засіб 
розумового, естетичного та морального виховання дітей, учитель 
мусить пам’ятати про те, що дітям не завжди легко відгадати загадку. 
Приступаючи до її включення в роботу, варто враховувати знання, які 
вже є у дітей, організувати різноманітну цікаву підготовчу роботу з 
метою розвитку кмітливості, спостережливості, уміння бачити зв’язки 
між різними явищами. Вчитель повинен чітко визначити на якому 
етапі уроку буде використано загадку. Наприклад, якщо урок 
розпочнеться загадкою, педагог спрямовує свою роботу на 
усвідомлення дітьми сутності загадки: дає певні запитання, пояснює 
образність висловлювань. Коли урок завершується загадкою, вчитель 
з’ясовує її зміст, як логічне завершення всієї розмови, тобто робить 
підсумок. Варто також пам’ятати, що багато загадок побудовані на 
протиставленні предметів, явищ, або їх ознак, що викликає нетребу 
чіткого, кількаразового читання тексту, пояснення, а далі складання 
загадки за описом протилежних ознак, що у значній мірі активізує і 
закріплює знання дітей, збуджує творчу уяву.

Під час навчання грамоти відгадка може стати тим словом, у якому 
в найзручнішій позиції є звук, що вивчається. На уроках української
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мови загадки можуть бути використані під час вивчення різних тем на
будь-якому етапі уроку.

Отже використання елементів народної творчості на уроках
початкової школи сприяє кращому засвоєнню матеріалу, розвитку
творчих здібностей, надає широкі можливості для всебічного і
гармонійного розвитку особистості.
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SUMMARY
Iryna Chorney, Iryna Balabuh

Influencing of small genres ot folk-lore 
on development of logical thought of junior schoolboys

Essence of mental education opens up in the article, influence of small genres of folk-lore on 
development of logical thought of junior schoolboys and feature of their use on different stages of lessons 
of mother tongue at initial school is lighted.

Інна Шимків 
(Тернопіль)

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Реформаційні перетворення в індустріально-розвинутих країнах 
торкнулися насамперед змісту освіти, як основи інтелектуального, 
культурного, духовного, соціального розвитку суспільства, чиннику 
формування стратегії життєвого успіху, глобальної цінності. Сучасний 
динамізм змін у зарубіжній освіті проявляється в дедалі тіснішому 
зближенні та взаємозбагаченні національних освітніх систем для 
створення єдиного освітянського простору; розробці та реалізації 
прогресивних концепцій та ефективних технологій, які б сприяли 
удосконаленню здібностей людини як найвищої цінності суспільства, 
виробленні та узгодженні освітніх стандартів європейського моніторингу 
якості навчання. Інтеграція України до загальноєвропейського 
інтелектуально-освітнього та науково-технічного простору потребує 
реформування існуючої освітньої системи в контексті європейських 
стандартів якісної освіти. Розробка сучасної концепції освіти значною 
мірою спирається на світові надбання, тому виникає потреба ретельного 
вивчення здобутків зарубіжної освіти для раціонального їх використання 
в процесі виведення української національної освітньої системи на рівень 
досягнень сучасної цивілізації.

Для розбудови єдиного простору освіти потрібні прозорі та зрозумілі 
всім методології моніторингу якості освіти. Останнім часом зросло число 
наукових праць, які засвідчують надзвичайний інтерес до цієї проблеми.
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Питання моніторингу якості функціонування освітніх систем, результатів 
навчальних досягнень учнів привертає увагу вітчизняних та зарубіжних 
науковців (Ю.Алфьоров, В.Бос, В.Горб, Л.Качалова, Е.Кліме, О.Кьоллер, 
О.Локшина, В.Литвиненко, А.Орлов, Р.Пеек, ГПрокопенко, А.Хельмке та 
ін.). Проте, незважаючи на наявність певної кількості праць, є ще чимало 
питань, пов’язаних із моніторингом рівня навченості учасників 
навчально-виховного процесу, що потребують додаткового дослідження. 
Мета статті полягає в окресленні ролі, місця, становлення і розвитку 
моніторингу якості освіти як складового компоненту функціонування 
освітніх систем, висвітленні моделі освітніх індикаторів, розгляді 
моніторингових досліджень у європейському контексті.

В науковий обіг введені основні підходи щодо визначення поняття 
моніторингу та педагогічного моніторингу зокрема. Спробуємо їх 
узагальнити. Отже, під моніторингом (англ. monitoring) розуміється 
постійний контроль, ретельне дослідження, спеціально організоване 
спостереження за будь-яким процесом з метою виявлення його 
відповідності бажаному результату або початковим прогнозам [6,652; 
11,887; 12,1160-1161], спосіб отримання певної інформації, можливості 
використання якої залежать від компетентності суб'єкта, в розпорядженні 
якого вона опинилась [2,11], систематичний збір даних про важливі 
аспекти освіти на національному, регіональному й локальному рівнях, 
щоб повсякчас знати її стан і прогнозувати її розвиток [4,108-109]. 
Автори теоретичних і практичних праць пропонують такі різновиди 
моніторингу: дидактичний, виховний, освітній, управлінський,
психологічний, соціально-педагогічний тощо [2,11; 5,10]. Сьогодні 
виникає потреба у науковому осмисленні педагогічного моніторингу як 
міждисциплінарного явища, що обумовлено розвитком інформатизації та 
технологізації сучасної науки і практики, тенденцією 
«взаємопроникнення» однієї галузі знань в іншу [3,60]; як засобу 
систематизації методів отримання інформації в процесі дидактичних 
досліджень, визначення якості освітніх систем або їх компонентів; 
довготривалого науково обгрунтованого відстеження результатів 
дослідження та їх порівняння з певним еталоном [2,11]. На думку 
науковців, педагогічний моніторинг, об’єктом якого є результати 
навчально-виховного процесу та засоби, що використовуються для їх 
досягнення, забезпечує педагогів, керівників шкіл, органи управління 
якісною та своєчасною інформацією, необхідною для прийняття певних 
управлінських рішень [5,10]. Він дозволяє висувати гіпотезу 
дослідження, здійснювати процесуально-технологічне моделювання, 
створює умови для відстеження стану об’єкта, що досліджується, 
підтверджує чи спростовує висунуті гіпотези [3,61].

Ефективність впровадження педагогічного моніторингу досягається 
певною системою його принципів, до яких слід віднести: організацію 
педагогічного спілкування, практичну значимість, інтегративний 
характер, педагогічну діагностику, соціально-нормативну обумовленість,
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прогностичну направленість, науковість, об’єктивність, цілісність, 
безперервність, багатогранність, системність та послідовність [2,1 1; 3,61 J.

В умовах сьогодення посилюється увага до освітніх моніторингових 
досліджень внаслідок інтеграційних процесів у Європі. Необхідність 
встановлення консенсусу щодо концептуальних засад визначення тих 
якісних показників, що характеризують стан основних знань і вмінь 
учасників навчально-виховного процесу, вироблення єдиних 
європейських стандартів вимірювання та оцінювання якості навчання 
визнається в зарубіжній педагогіці як одна із проблем глобального 
бачення освіти, її орієнтації у „Європу знань”. Модернізація освітніх 
систем має потребу в об’єктивній інформації про стан освіти з іншими 
країнами світу, отриманої на основі діагностично-контролюючого 
інструментарію, що відображає світові пріоритети в галузі освіти. 
Моніторингові дослідження проблем теорії та практики вимірювання 
рівня навченості молоді характерні для зарубіжних країн, що мають 
багаторічний досвід у цьому напрямку. Адже, використання даних 
моніторингу для розроблення освітньої політики держави є важливим та 
вкрай потрібним, без інформації про процеси, які відбуваються в 
національній системі освіти в контексті отриманих результатів, не 
можливо ефективно будувати освітню політику [4,111].

Уперше моніторинг застосувала Прогресивна освітня асоціація у 
США, яка здійснювала дослідження з метою визначення становища 
американської системи освіти. Концепцію дослідження розробив Ральф 
Тайлер, який уперше звернув увагу на системний підхід до цього 
проекту. У Європі перші моніторингові дослідження було проведено у 
Швеції між 1952 та 1959 рр. для порівняння плідності роботи нових 
об’єднані»: шкіл з традиційними [4,109]. У 50-ті роки, коли лише деякі 
країни мали достатньо ресурсного потенціалу і відповідних механізмів 
для побудови фундаменту якісної конкурентноспроможної системи 
освіти, міжнародні Організації, такі як ЮНЕСКО, Міжнародне бюро 
освіти (ІВЕ) та ОЕСР (Організація економічного співробітництва та 
розвитку -  OECD) почали збір інформаційного матеріалу про навчальні 
плани, методи організації навчально-виховного процесу, розвиток 
освітніх систем з метою інтерпретації їх впливу на соціально- 
економічний розвиток [7,252]. Була здійснена спроба визначити плідність 
освітнього процесу, з’ясувавши, який процент населення здобув якісну 
середню освіту. Відтак можна було стверджувати, що методи, принципи 
організації навчання у межах різних систем освіти виявилися досить 
розмаїтими, оскільки вони виникали не в однакових соціоекономічних і 
культурних умовах. Андерсон одним із перших цілком слушно зауважив, 
що проведення порівнянь успішності в межах національних освітніх 
систем вимагає якісних методик діагностики та вдосконалення освітніх 
індикаторів з урахуванням особливостей систем освіти [7,253]. В 1958 
році була розглянута можливість проведення на міжнародному рівні 
порівняльного оцінювання навчальних досягнень учнів [10]. Це привело
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до так званих „пілотних проектів” (pilot-study) або пробних досліджень, 
які дали потенційну можливість адекватно виміряти продуктивність 
особистюних компетентностей школярів з урахуванням мовних, 
культурних і державних традицій країн-учасниць та проаналізувати 
складні аспекти методики проведення таких великомасштабних розвідок 
Стало дедалі очевиднішим, що подібні дослідження надзвичайно корисні 
з багатьох аспектів, одними із яких є здобуття актуальної інформації про 
стан систем освіти, виявлення факторів, які впливають на рівень 
підготовки, та окреслення пріоритетних напрямів розроблення освітньої 
політики. На основі досвіду впровадження пробних розвідок було 
вирішено на початку 60-тих років провести Перше міжнародне 
дослідження з оцінки якості математичної освіти (First International 
Mathematics Study -  FIMS), y процесі якого здійснювалось порівняння 
навчальних компетентностей учнів із 12 країн. Додатково між 1967 та 
1975 pp. було розроблено так зване „шестипредметне” (Six-Subjects) 
дослідження з метою перевірки навчальних компетентностей учнів 
різних вікових категорій у галузях іноземних мов (англійська, французька 
мови), природничих наук, літератури, читання та політичної освіти 
[7,253]. Опублікована американською Національною комісією з питань 
якості освіти (US National Commission on Excellence in Education) в 1983 
році відома доповідь „Нація в небезпеці”, в якій аналізувався 
незадовільний стан американської школи, та оприлюднення результатів у 
середині 80-тих років Другого міжнародного дослідження з оцінки якості 
математичної освіти (Second International Mathematics Study -  SIMS), в 
процесі якого японські школярі продемонстрували високий рівень знань , 
тоді як американські школярі зайняли лише середню позицію [8,237], 
знову привернули увагу громадськості до якості освіти, важливості 
міжнародних порівняльних досліджень навчальних досягнень учнів, які 
можна було б використовувати як віхи для розроблення рівня досягнень 
різних освітніх систем [4,111]. До кінця 80-х та початку 90-х pp.. 
належать такі розвідки у галузі моніторингу, як дослідження факторів 
класного середовища, що впливають на успішність (Classroom 
Environment Study), дослідження можливостей використання в освіті 
комп’ютерних технологій (Computers in Education Study), дослідження 
навичок написання творів (Written Composition Study), дослідження у 
галузі дошкільного навчання (Pre-primary Education), Міжнародне 
дослідження компетентностей у галузі читання (International Reading 
Literacy Study) [7,253].

Протягом останніх десятиліть Міжнародне бюро освіти (International 
Bureau of Education -  IBE) використовує зібрані дані про освіту в різних 
країнах світу, в рамках діяльності ЮНЕСКО публікуються щорічні звіти 
щодо аналізу та порівняння систем освіти в країнах, що беруть участь у 
дослідженнях. Міжнародна асоціація по оцінюванню навчальних 
досягнень (International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement -  IEA) -  мабуть одна із самих визначних та відомих
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організацій в галузі моніторингу якості освіти -  є міжнародною 
організацією, що складається із науковців з провідних університетів і 
дослідницьких центрів та представників Міністерств освіти країн- 
учасників досліджень, яка регулярно створює та аналізує базу 
порівняльних даних систем освіти щодо рівня сформованою ключових 
компетентностей учнів в рамках конкретних навчальних предметів на 
різних ступенях навчання. Організація міжнародного оцінювання 
освітнього прогресу (International Assessment of Educational Progress — 
IAEP) унаочнила можливість отримання об’єктивної порівняльної 
інформації про стан математичної та природничо-наукової підготовки 13- 
річних школярів, здійснивши дослідження у цих галузях [7,250-251].

Одним із найважливіших міжнародних досліджень з оцінювання 
якості освіти у 90-х роках вважається Третє міжнародне дослідження з 
оцінки якості математичної та природничо-наукової освіти (TIMSS), яке 
відбулось у 1994-1995 pp. Уперше була здійснена одночасна порівняльна 
оцінка природничо-математичної підготовки учнів трьох різних вікових 
категорій: 9-річних при закінченні початкової школи , 15-, 16-річних при 
закінченні шкіл вторинного ступеню І (Sekundarstufe І) та 17-, 18-річних 
при закінченні шкіл вторинного ступеню II (Sekundarstufe II) із більш ніж 
40 країн світу. Оприлюднення результатів відбулось окремо по кожному 
предмету в залежності від вікових груп [7,253]. Найкращі результати 
виявили школярі із Сінгапуру, Кореї, Японії, Бельгії, Чеської Республіки, 
Нідерландів. За участю ОЕСР була розроблена нова методологія 
міжнародного сучасного діагностично-контролюючого інструментарію 
порівняльного оцінювання рівня навченості 15-річних учнів через не 
менш важливу Міжнародну програму оцінки знань і вмінь учнів ((The 
Programme for International Student Assessment -  PISA), яка передбачала 
проведення дослідження у трьох циклах, в кожному із яких ґрунтовно 
оцінюються навчальні досягнення учнів в одній головній для певного 
цикла галузі. Мета дослідження в 2000 році відображала сучасне 
уявлення про вміння грамотно читати (компетентність у галузі читання); 
в 2003 році особлива увага приділялась перевірці розуміння учнями 
основних понять, методів у рамках математичної освіти; в 2006 році 
планується оцінювання вміння учнів використовувати природничі знання 
для прийняття відповідних рішень з огляду на суспільно-політичні та 
економічні умови (компетентність у галузі природничо-наукової освіти).

Чи не найважливішим був пошук міжнародних показників освіти із 
використанням визначень і класифікацій, що є спільними для всіх країн, 
де здійснюється моніторинг, з метою отримання достатньо надійних 
результатів порівнянь між системами освіти. Система міжнародних 
показників освіти Організації економічного співробітництва та розвитку- 
ОЕСР (Organisation for Economic Co-operation and Development — OECD) є 
на сьогодні найбільш досконалою та концептуально обґрунтованою, 
однак слід враховувати, що це система, яка постійно розвивається; у 
цьому контексті особливого значення набуває відображення змін
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пріоритетів в освітянській політиці країн та потреби і інтереси 
міжнародної спільноти [1,92]. Розроблена ОЕСР модель освітніх 
індикаторів, що характеризує стан і тенденції розвитку освітніх систем, 
привертає увагу вітчизняних і зарубіжних науковців (Ю.Алфьоров,
В.Бос, Р.Пеек та ін.). Модель складається із шести тематичних груп 
індикаторів, що характеризують:

1 (А) -  контекст освіти: середовище, в якому функціонує система 
освіти (кількість населення шкільного віку; освітній рівень дорослого 
населення; зв’язок між людським капіталом та економічним розвитком 
тощо);

2 (В) -  фінансові і людські ресурси, що вкладаються в освіту 
(показники витрат держави на освіту загалом, витрат на освіту відносно 
кількості учнів і витрат на освітні установи; співвідношення учнів та 
викладацького персоналу; державні субсидії сім’ям тощо);

3 (С) -  доступ до освіти та участь в освітньому процесі (індикатори 
охоплюють середню освіту та. її завершення; доступ до післясередньої 
освіти; закінчення закладів післясередньої освіти; участь у підготовці до 
підвищення кваліфікації серед зайнятого населення; кількість іноземців у 
освітніх закладах тощо);

4 (Д) -  навчальне середовище та організацію шкіл (зарплата вчителів 
державних початкових і середніх шкіл; вимоги до професійної підготовки 
нових вчителів; кількість навчальних годин в основній школі; кількість 
учнів на одного вчителя; пропуски занять учнями; розподіл за статтю та 
віком учителів та інших працівників освіти; навантаження вчителів; 
використання комп’ютерних технологій у школах тощо);

5 (Е) -  індивідуальні, соціальні та ринково-трудові наслідки освіти 
(використання робочої сили за рівнем освітніх досягнень; освіта і 
зайнятість молоді; заробітна плата і освітні досягнення; очікувана 
тривалість освіти, зайнятості та незайнятості у віці між 15 та 29 роками);

6 (F) -  навчальні досягнення учнів (рівень навченості з математики у 
4-х та 8-х класах; тендерні відмінності в досягненнях з математики та 
природничих наук у 8-му класі; відмінності у відношенні учнів 4-го класу 
до природничих наук [1,93; 4,113; 9,325].

З огляду на наведену модель індикаторів ОЕСР можна констатувати, 
що в українській національній освітній системі є чимало важливих і 
нагальних проблем, розв’язання яких допоможе отримати необхідну 
об’єктивну інформацію про плідність і дієвість української освітньої 
політики та визначити місце України серед європейських країн.

Німецькі науковці підкреслюють особливу актуальність 
міжнародного моніторингу якості освіти, оскільки в цьому процесі 
беруть участь не лише індустріально-розвинуті країни, але й країни, що 
перебувають на певному етапі розвитку. Під керівництвом Південно- 
Африканського Консорціуму моніторингу якості освіти (Southern Africa 
Consortium for Monitoring Educational Quality -  SACMEQ) так звані країни 
„третього світу” самостійно організовують міжнародні дослідження з
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питань вимірювання успішності школярів на певних ступенях навчання 
[7,252]. Цей факт, безперечно, засвідчує дієвість і плідність сучасної 
практики моніторингу якості освітньої підготовки молоді на 
національному та міжнародному рівнях як органічної та невід ємної 
складової функціонування конкурентноспроможних систем освіти.

Моніторингові дослідження, цілі, зміст і методи яких направлені 
насамперед на вимірювання рівня навченості молоді та і і діяльнісної 
компетентності за допомогою спеціально розроблених тестів, необхідні 
для ідентифікації та оцінки недоліків в національних навчальних планах 
та програмах, що в кінцевому результаті сприяє покращенню якості 
освіти [1,95].

При моніторингових дослідженнях відбувається також збір 
інформаційного матеріалу про рівень виконання навчальних планів та 
досягнення кінцевої мети навчання, визначається, наскільки навчально- 
виховний процес відповідає освітнім потребам. У багатьох країнах від 
шкільної системи вимагається звітність про ресурсний внесок в освіту та 
отримані результати освітнього процесу. Серед інших цілей 
моніторингових досліджень можна назвати питання розвитку шкільної 
системи, інтерпретації одержаних фактів та розробки заходів для 
окреслення подальших дій з метою покращення якості освіти. В основі 
багатьох досліджень є порівняння успішності учасників навчально- 
виховного процесу між школами, класами, а також окремими учнями. В 
цьому контексті навчальні досягнення вимірюються, як правило, не 
одноразово (при вільному виборі певного відрізка часу), а багаторазово 
(наприклад, на початку та на етапі завершення навчального року), 
оскільки саме так можна отримати об’єктивну інформацію про розвиток 
успішності, а також визначити місце кожного учня за рівнем досягнень 
на протязі усього навчального періоду. В процесі багатьох досліджень за 
допомогою загальнонаукових методів збору інформації піддаються 
розвідці певні навчальні фактори, що впливають на успішність, аби 
пояснити труднощі в процесі навчання та різний ступінь освітньої 
підготовки. Німецькі фахівці стверджують, що на позитивний розвиток 
молоді впливає поєднання здобутих знань із особистісними якостями, 
такими як інтелектуально-комунікативна здібність до аналізу та синтезу, 
вміння самостійно оперувати своїми знаннями в умовах змін, володіння 
ментальною рухливістю (гнучкість, творчість, винахідливість). До одного 
із факторів впливу на навчальну компетентність слід віднести, на думку 
німецьких педагогів, і соціально-економічний статус родини, який, 
звісно, доволі опосередковано пов’язаний із розвитком успішності та 
проблемами навчального процесу. Ступінь повноти, глибини, 
усвідомлення й міцності знань залежить, передусім, від організаційної 
форми навчально-виховноі роботи та шкільного закладу, роль і місце 
яких довшим час значно недооцінювали в процесі освітнього моніторингу 
[8,238-239]. . Н
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Умовно моніторингові дослідження можна поділити за такими 
ознаками:

•мета дослідження (визначення рівня навченості, пріоритетів 
розвитку шкільної освіти, наукова зацікавленість певними фактами 
тощо);

•форма дослідження (одноразове вимірювання рівня успішності, 
багаторазова (циклічна) діагностика ступеню навчальних 
компетентностей);

•діагностично-контролюючий інструментарій (крім поширеного 
методу стандартизованих тестів, що вимагає певного ресурсного 
потенціалу, застосовуються також прості з методичного погляду методи, 
що не потребують багато вкладень, наприклад, у вигляді порівняння 
класних робіт, вимоги до яких однакові в межах країни (прикладом є такі 
німецькі федеральні землі, такі як Саар, Гессен, Баварія);

•галузь дослідження (галузі дослідження охоплюють спектр 
предметів, що мають місце в навчальних планах: математичні та 
природничі науки, читання, іноземні мови, рідна мова; зростає 
важливість нових компетентностей у галузі громадянської освіти, 
інформаційних і комунікаційних технологій в освіті);

•учасники дослідження (переважно дослідження проводяться на 
рівні шкіл вторинного ступеню І (Німеччина: Sekundarstufe І ), а також 
початкових шкіл та шкіл вторинного ступеня II (Sekundarstufe II).

Без урахування моніторингових досліджень, об’єктом яких є діти 
дошкільного віку і доросла частина населення, мають місце наступні 
проекти вимірювання навчальних досягнень учнів:

• міжнародні та національні дослідження, що фінансуються та 
організовуються Міжнародною асоціацією з оцінювання навчальних 
досягнень (ІЕА), Організацією міжнародного оцінювання освітнього 
прогресу (ІАЕР), Організацією економічного співробітництва та розвитку 
(OECD), Організацією освітнього тестування (Educational Testing Service 
-  ETS), Постійною конференцією міністрів освіти, науки, культури, 
спорту (Німеччина: КМК);

•дослідження на федеральному рівні, будь-то у формі об’ємних 
наукових розвідок чи порівняння класних робіт у контексті єдиних для 
країни вимог;

• дослідження з метою збору інформаційного матеріалу про 
фактори, що впливають на різну ступінь освітньої підготовки з 
подальшою його обробкою та аналізом, встановлення причин слабкої 
успішності;

•дослідження з метою порівняльного аналізу культурних традицій 
західних та далекосхідних країн;

• окремо виділяють порівняльні дослідження шкільних систем 80-тих 
років; цей етап характеризують як час завершення формування 
моніторингу як цілісної системи, що охоплює збір даних на різних рівнях 
освіти, враховує контекстуальну інформацію, ресурсний внесок, освітній
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процес та його результати і передбачає інтерпретацію одержаних фактів 
для окреслення подальших дій [4,111 ;8,239].

В основі цілісних уявлень про ключові компетентності в рамках 
OECD- проектів, PISA (Міжнародна програма оцінки знань та вмінь 
учнів за напрямами «грамотність читання», «математична грамотність», 
«природничо-наукова грамотність)-проектів та DESI (Міжнародне 
дослідження успішності з німецької та англійської мов)-проектів на рівні 
Міністрів освіти проглядаються наступні критерії в контексті 
міжпредметної основи, проектно спрямованої роботи:

•компетентність у галузі читання (володіння вміннями вивчаючого, 
ознайомлювального та вибіркового читання різних за жанром текстів) як 
необхідна передумова для навчання протягом життя;

• компетентність у галузі математичних та природничих наук 
(володіння вміннями логічного мислення, аналізу, синтезу; здатність 
успішно відповідати на індивідуапьні та соціальні потреби) як необхідна 
передумова для активної участі у житті суспільства, орієнтації у 
технічній, економічній, медичній, соціальній, політичній сферах 
людської діяльності;

•компетентність у розв’язанні проблемних ситуацій як необхідна 
передумова для самокерування та саморегуляції, набуття ситуаційного 
досвіду, гнучкої схеми планування;

•компетентність у галузі письма, у сфері іноземних мов як необхідна 
передумова для успішної адаптації в полікультурному, інформаційному 
середовищі [9,325].

Матеріали нашого дослідження дають підстави зробити висновок 
про виняткове значення педагогічного моніторингу для прогнозування 
стратегічних і тактичних рішень і сфері освітньої політики. Визначення 
навчального статусу учасників педагогічного процесу є важливим для 
учителів та експертів, оскільки можна проаналізувати не лише 
ефективність освітньої системи, а й свою професійну діяльність. Освітній 
моніторинг на міжнародному рівні дає змогу порівняти тенденції 
розвитку різних освітніх систем, одержати корисні дані про рівень 
підготовки школярів за визначеними напрямами, дослідити фактори, що 
впливають які успішність, окреслити основні підходи до модернізації 
освітніх систем. Входження української національної системи освіти в 
„єдину європейську школу” передбачає отримання об’єктивної 
інформації про стан освіти країни порівняно з іншими країнами світу. На 
жаль, Україна не брала участі у міжнародних моніторингових 
дослідженнях, саме тому стає неможливим здобуття об’єктивного 
інформаційного матеріалу про справжній стан національної освіти та 
визначення іі місця серед зарубіжних країн. Отже, виникає потреба 
пошуку розв’язання існуючих проблем.

Зрозуміло, що в межах, статті розкрити весь спектр проблем, 
пов язаних із моніторингом якості освіти, досить проблематично. Його 
оагатогранність і надзвичайна актуальність вимагають подальшого
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з ясування таких аспектів, як системне вивчення досвіду проведення 
чіткого моніторингу рівня навченості в окремих країнах світу, зокрема 
в Німеччині, яка розпочала процес пошуку нових форм ефективності 
діагностики відповідно до єдиних європейських стандартів; з’ясування 
основних тенденцій розвитку педагогічної думки у цій країні в галузі 
оцінювання навчальних досягнень учнів.
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SUMARY
Materials of the investigation support us a firm background to outline a significant importance of 

pedagogical monitoring for the prediction of perspective and tactical decisions in the sphere of educational 
policy. The determination of the educational status of the participants of the pedagogical process is essential 
for teachers and experts in order to analyse not only the profitable aspects of the system of education but 
also the valuability of théir pedagogical activity. Educational monitoring on the international level allows to 
compare the developmental tentencies of different educational systems, obtain useful data concerning the 
level of pupils’ preparation on the principal subjects, study the factors which influence the progress in 
studies, outline the major approaches to modernization of educational system. Integration of the Ukrainian 
educational system into “the unified European school” forsees obtaining the objective information on the 
state of education in the country in comparison to the other countries of the world. Unfortunately, Ukraine 
did not participate in the international monitoring investigations, that is why it is impossible to work out the 
real state of affairs in the national education and determine its place among the other countries. Thus, there 
exists a necessity in solving the problem.
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Беженар Ірина. Навчання писемного мовлення: алгоритм 17 
написання творчої роботи
Бойко Ірина. Проблеми оцінювання навчальних досягнень 23 
учнів у школах Німеччини
Ващенко Людмила. Структурно-змістові особливості 29 
інноваційного процесу
Гаврилюк Лідія, Б аб’ю к Петро. Умови успішного виховання 39 
та розвитку обдарованих дітей у сім’ї
Гордійчук Оксана. Роль першовихователів у духовно- 45 
моральному вихованні дитини
Гудима Ольга. Аналіз основних підходів до модульної 49 
організації навчального процесу
Іванчук Марія. Розвивально-виховний аспект інтегрованого 56 
уроку математики в початкових класах
Кирста Наталія. Теоретичні аспекти девіантної поведінки 64 
Кудикіна Надія. Теоретичні засади педагогічного керівництва 68 
позаурочним навчально-виховним процесом початкової школи 
Лусік Ольга. Підготовленість учителя до здійснення 73 
позакласної правовиховної роботи
Мурадхаян Ірина. Комунікативний підхід до вивчення мови і 79 
груповий метод навчання
Озерянська Алла. Основні тенденції підготовки вчителів 82 
іноземної мови у зарубіжних країнах другої половини XX -  
початку XXI століття
Павко А., Курило Л. Стан викладання педагогічних дисциплін в 91 
українських університетах в імперську добу (XIX -  початок 
ХХст.)
Палійчук Оксана. Антоніна Горохович -  творець української 96 
виховної системи в діаспорі
Панчук Анна. Виховний потенціал творів Іоанникія 102 
Г алятовськоіо
Пастушенко Олександра. Елементи народної творчості у 108 
педагогічній спадщині Омеляна Партицького
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Пеніїикевич Дарина.1вгм Герасимович -  провідник ідей 114 
української національної освіти і культури
П илип Г'алича. Організація навчального процесу у вищих 120 
медичних закладах Буковини
Предик Аліна. Формування готовності вчителя початкових 129 
класів до застосування різноманітних форм контролю 
навчальної діяльності учнів
Ромашок Світлана. Дидактичне забезпечення вивчення рідної 135 
мови в українських школах Бразилії
Риж икова Ірина. Еволюція ідей формування навичок 141 
організаторської діяльності школярів у вітчизняній педагогічній 
теорії і практиці
Рунняк Дарія, Володимир Юзевич. Принципи і стратегія 148 
діяльності ВНЗ недержавної форми власності в рамках теорії 
індустріалізації викладання
Стражнікова Інна. Виховний потенціал процесу навчання у 157 
теоретичній спадщині Іванни Петрів міжвоєнного періоду 
Теличко Наталія. Моделі виявлення обдарованих і 162 
талановитих школярів
Томенчук Софія. Організаційно-педагогічні умови розвитку 172 
креативних здібностей вчителів
Усатенко Тамара. Освіта в Україні доби Ренесансу та 177 
Реформації
Федірчик Тетяна. Педагогічна діяльність і готовність до неї як 183 
показник сформованості професійних умінь
Чорней Ірина , Балабух Ірина. Вплив малих жанрів фольклору 191 
на розвиток логічного мислення молодших школярів 
Ш іш ків Інна. .Моніторинг якості освіти в європейському 194 
контексті
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