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Проблемы
Раннее средневековье ознамено-

вано событиями, связанными с рас-
падом Западного тюркского кагана-
та и образованием на евроазийском
пространстве Хазарии. Территория
Хазарского каганата, главным обра-
зом за счет войчн к западу от Повол-
жья, выросла до значительных раз-
меров. В частности, в результате ус-
пешной для хазар утигуро-оногур-
ской войны во второй половине VII ст.
оногурские кочевники оказались раз-
громленными, разрозненные их
части откочевали в Приазовье, степ-
ной Крым, но основная масса все же
осталась в Донецком степном мас-
сиве. Лесостепи и степи Правобе-
режного Подонья к VIII веку заняли
в основном два этноса: «ал-лан» и
«бурджан» (ал-Хорезми), составив-
шие ядро тогда же возникшей салто-
во-маяцкой культуры (СМК) [1,
с. 130—165; 2, с. 140—142]. Отно-
шение администрации каганата к на-
селению приобретенной в результа-
те войны территории было далеко не
однозначным, что нашло проявле-
ние как в военно-правовом статусе,
так и в хозяйственно-даннических
обязанностях посредством налого-
обложения [3, с. 171—172; 4, с. 87—
88; 5, с. 170 и др.].

Географически салтовская культу-
ра занимала обширные простран-
ства европейского юго-востока, а
специфическая геополитическая си-
туация, в свою очередь, существен-
но влияла на характер отношения
властвующих к подданным.

К примеру, аланы (ал-лан) лесо-
степей Среднего Дона и верховий
Северского Донца, расселившись

Красильников К. И.,
Красильникова Л. И.

вдоль так называемого северо-запад-
ного рубежа Хазарского каганата, со-
ставили основной контингент насе-
ления славяно-хазарского пограничья
[6—8]. Приметы пограничья просле-
живаются по двум признакам. Это,
прежде всего, укрепленные городи-
ща, белокаменные крепости, обустро-
енные на высоких берегах Тихой Со-
сны, Корочи, Северского Донца, Ос-
кола и других рек лесостепи [9, с. 25—
44; 10, с. 88—142; 11, с. 123—127; 12,
с. 255—256]. Расположены они дос-
таточно плотно, на расстоянии 10—
20 км, и уже этим создают плотную
линию обороны. Из них же осуществ-
лялся контроль за перемещениями со-
седних племен, велись наблюдения за
сухопутными и водными путями
Доно-Днепровского междуречья.

Вторым свидетельством пограни-
чья являются погребения воинов с
оружием, конем, набором амуниции
всадника [13, с. 39—50]. Для обита-
телей исторически сложившегося
«демаркационного массива» (К.К.)
вооруженность и хозяйственная дея-
тельность населения являлись необ-
ходимыми условиями гарантий жиз-
ни и защиты. Неслучайно в захоро-
нениях из этого региона чаще других
в СМК находят наступательно-обо-
ронительное оружие [6, с. 69—90; 7,
с. 38—43]. Следовательно, не без за-
интересованности и содействия Ха-
зарии здесь из числа аланского насе-
ления была создана система военно-
хозяйственных поселений и с их по-
мощью возникла надежная структура
эшелонированной обороны в проти-
вовес имевшим место вторжениям с
севера, северо-запада.

Южнее, в степях, среди несколь-
ких сотен выявленных нами в безле-
сом регионе среднего и нижнего те-
чения Северского Донца поселений,

Ï Î Ä  Â Ë À Ñ Ò Ü Þ  Õ À Ç À Ð Ñ Ê Î Ã Î  Ê À Ã À Í À Ò À
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селищ ничего подобного не прослеживаем
[14, с. 122—124]. В связи с этим  актуальность
предлагаемого нами материала в том, чтобы,
ссылаясь на ранее не известные артефакты из
области вооружения, имевшего место в сре-
де степного населения, не только определить
состояние военного дела, но затронуть про-
блему правового статуса «бурджан», «булг-р»
праболгар СМК. Заметим, что тема вооруже-
ния и военного снаряжения Хазарии в лите-
ратуре рассматривалась неоднократно [15,
с. 131—168; 16], однако в ней основное вни-
мание традиционно отводилось либо алан-
ским комплексам [9, с. 162—170], либо эки-
пировке хазарского воинства [17, с. 1—19].
Предшествующие изыскания не затрагивали
степной массив, поэтому в данном отноше-
нии он оставался непознанным.
Источники
Письменные сообщения о хазарских вла-

дениях на западе более чем скудны, еще мень-
ше в них информации о взаимоотношении
администрации каганата с населением под-
властных земель. Единственное, на что мож-
но сослаться, — письмо царя Хазарии Иоси-
фа и отдельные сообщения восточных авто-
ров. Ал-Истархи, например, различает два
рода хазар – черные и белые. В основе этого
деления, вероятно, лежат не этнические и тем
более не расовые различия, а социально-пра-
вовые критерии. Черные (тюркское «кара-бу-
дун») представляют низшие, зависимые, по-
датные слои населения, «белые» как у тюрок,
так и у других народов определяет состояние
свободы, привилегированности, господства,
аристократизма.

Дифференциация внутри каганата просле-
живается в высказываниях Иосифа о своем
государстве и народах, его окружавших.
С.А. Плетнева, комментируя письмо царя ха-
зар Иосифа, отметила преднамеренно высо-
кий пафос царствующей особы каганата и во-
обще хазарского государства по отношению к
народам ему подвластным, емко определив
эти сведения «хазары о себе» (см.: С.А. Плет-
нева. Хазары. – М., 1976. — С. 7—10). В си-
туации, при которой субъективизм оценки
событий очевиден, тем более нельзя не учи-
тывать источники, происхождение которых
связано с исследованием археологических па-
мятников СМК интересующего нас массива.

Источниками изучения вооружения и ста-
туса праболгар являются в основном ямные
погребения их грунтовых могильников и по-
стройки селищ, изученных в степном Подон-

цовье. В сравнении с аланскими катакомба-
ми из лесостепи вещественный потенциал
могил несопоставимо беден, они же зачастую
безинвентарны [18; 19, с. 71]. Малочислен-
ность инвентаря, в особенности оружия и
снаряжения всадников, отнюдь не следствие
бедности или невыразительности культуры
здешних племен — в этом явлении усматри-
ваем социально-правовой статус населения
в условиях подчиненности хазарскому кага-
нату. Весь так называемый «военный арсе-
нал» источников едва приблизился к 35 ед.
из без малого 400 раскрытых захоронений 12
ямных могильников предстепной и степной
зон Северского Донца.

Изделия, относящиеся к вооружению,
классифицируем по 5 типам: тип I – боевые
топоры (4 экз.), тип II – кистени (17 экз.), тип
III – копье (2 экз.), тип IV – кинжалы (4 экз.),
тип V – стрелы (6 экз.). К числу сопутствую-
щих оружию предметов относим костяные
накладки луков – 12 ед.; в отдельную группу
выделяем упряжь – стремена (8 экз.), удила
(4 экз.), пряжки и кольца к ним. Поясные на-
боры, детали гарнитуры одежды и атрибуции
воина встречаются очень редко. К примеру,
в 237 раскрытых нами на Луганщине ямных
захоронениях праболгар только в двух (оба в
Лысогоровке Новопсковского района) обна-
ружены поясные наборы, еще один пояс най-
ден в подкурганном захоронении VIII века у
с.Обозное Славяносербского района.
Оружие и его типы.  Тип I – топоры

(рис.1, 1—4), два из захоронений (Горшковка
Новоайдарского района, Лысогоровка), еще
два найдены в полуземлянках сел. Рогалик
(пгт Петровка Станично-Луганского района). В
погребениях лесостепи боевые топоры попа-
даются гораздо чаще, на некоторых могильни-
ках даже в каждой второй катакомбе [6, с. 74].

Топоры из степного Подонцовья пред-
ставлены двумя видами: треугольными (рис.1,
1—3) и прямыми, оттянутыми кузнечным
способом лезвиями (рис.1,4). Обушковые сто-
роны в одних случаях прямые (рис.1, 2—3),
в других молоточковидные (рис.1, 1,4). Об-
щими признаками топоров являются изогну-
тость (рис.1, 1, 3) или выемка (рис.1, 2, 4) сред-
ней части, от глубины выемки зависит кон-
фигурация перехода от обушковой к лезвий-
ной части. Отверстие (проух) под древко (то-
порище) округло-овальное, 1,5—2,5 см, что
не обеспечивает прочность топорища при
применении топора как инструмента хозяй-
ственных работ. Следовательно, их относим
к числу боевых чеканов облегченного вари-
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анта, которые входили в военное снаряжение
алан и известны в пределах их этнической
прародины в Предкавказье, а позже и в лесо-
степном Подонцовье [9, с. 137—142, 143; 6,
с. 74—76]. В степном регионе у праболгар бо-
евые топоры как оружие не встречаются [20,
с. 115 и др.], поэтому, в нашем представле-
нии, обнаруженные здесь топоры не более
чем презентация выделившейся в среде сель-
ских общин внутренней социальной элиты
[21, с. 262—263]. Примером наметившейся
дифференциации являются захоронения, рас-
крытые у с.Горшковка, Желтое (Славяносерб-
ского района), Лысогоровка, где отдельные
тела погребены с обрядами, проявившимися
в усложненных конструкциях могил, разнооб-
разии набора вещей, в том числе с элемента-
ми военной атрибутики, иногда на участке за
пределами общей территории могильника.

К числу «боевых» приспособлений сле-
дует отнести кистени. Они составляют вто-
рой тип оружия и являются наиболее просты-
ми приспособлениями, применяемыми в
ближнем бою (рис. 2, 1—16). Учитывая ма-
териалы, из которых изготовлены гирьки ки-
стеней, различаем: металлические (железо,
бронза, свинец), костяные, керамические и
каменные. По форме гирьки подразделяются
на шаровидные, грушевидные, биконические,
овальные, дисковидные, фигурные. Общим
признаком всех гирек являются сквозные от-

верстия диаметром от 4 до 12 мм или канав-
ка, пропиленная по контуру гирьки для зак-
репления шнура. У круглых, дисковидных, би-
конических, овальных гирек отверстия отцен-
трованы, у грушевидных и особенно у тех, что
из таранных костей, они смещены. Вес гирек
различный,  от 70 до 115 г.

Типологию кистеней определяем с учетом
материалов, из которых изготовлены гирьки.
Подтип А – гирьки кистеней из металла, в ча-
стности из железа. В погребении могильника
у с.Желтое найдена гирька в форме округлого
многогранника диаметром около 35 мм, ве-
сом 113 г, в центре сквозное отверстие (рис.
2, 1) [22, с. 63—64; 19, рис. 5, 3]. Аналогич-
ные находки обнаружены в комплексах из гор.
Чистяково [23, с. 161, табл.1, 3] и на Сидоров-
ском городище [24, 249, рис.43,7], оба на До-
неччине. Особенность гирьки из Сидорово
лишь в том, что крепление шнура-ремня осу-
ществлялось посредством специальной петли
над шаром гирьки. Такие же железные петель-
чатые гирьки известны в Саркеле [25, с. 188,
рис. 32].

В погребении №15 могильника у с.Жел-
тое обнаружен череп с травмой, нанесенной
ударом кистеня, с последующим разрушени-
ем костной ткани и проникновением ее стек-
ловидных обломков внутрь черепной короб-
ки. Тяжелое ранение требовало хирургичес-
кого вмешательства в виде трепанации [26, с.
285—288].

К подтипу А относим гирьку, отлитую из
бронзы, в форме дисковидного, выпуклого,

Рис. 1, 1—10. Оружие из железа:
1—4 — топоры; 5 — копье; 6—8 — кинжалы;

9—10 — стрелы

Рис. 2. 1—16 — гирьки кистеней; 1—3 —
металл; 4—7 — кости; 8—9 — керамика;

11—12 — камень; 13—16 — таранные кости
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почти биконического изделия диаметром
30х33 мм, толщиной 24 мм и весом 71,5 г
(рис. 2,2). В центре проделано сквозное от-
верстие, а по наружному контуру гирьки сде-
ланы выступы, посредством которых усили-
вался поражающий эффект удара. В отличие
от железных гирьки, отлитые из бронзы, даже
в памятниках лесостепного массива находи-
ли очень редко [27, с. 281, рис.109, 6; 22, с. 65—
66]; в степной части бронзовая гирька из Лы-
согоровки пока что единственная.

К подтипу А также относим гирьку, отли-
тую из свинца в форме биконуса (погр.106,
Лысогоровка), диаметр ее 28—29 мм, высота
26 мм, вес 96,5 г, в центре отверстие 5 мм
(рис. 2,3). На могильниках лесостепи в ката-
комбах гирьки из свинца не редкость, причем
там их связывают с экипировкой аланских
воинов IX – X вв. Для степных памятников
кистень с гирькой из свинца  такое же «от-
крытие», как и из бронзы.

Подтип Б – гирьки кистеней из кости. По
форме они подразделяются на шаровидные,
грушевидные, овально-цилиндрические, дис-
ковидные и фигурные. Шаровидные сделаны
из суставной части конечностей крупных
животных или, возможно, даже из головки
большой берцовой кости человека (рис.2,4).
Овально-цилиндрические удлинены до 50 мм,
диаметр 30 мм (рис. 2,7), со сквозными от-
верстиями диаметром 7 мм. Близки к ним
гирьки грушевидной формы длиной до 70 мм,
наибольший диаметр до 45—50 мм, со сквоз-
ным отверстием, в которое был вставлен же-
лезный сердечник с петлей; с ее помощью
гирьку подвешивали на шнур или ремень
(рис. 2,6). Эталоном кистеня с вислой гирь-
кой, кроме известных в Саркеле в слое Х века
[25, рис. 32, 2, 5, 7], является находка таковой
же из погребения у с.Обозный  на Славяно-
сербщине [28, с. 153, табл. 2, 10].

Следует обратить внимание на гирьку в
виде диска, вырезанную из толстой кости жи-
вотного с округлением ее сторон. Диаметр
диска 50 мм, толщина 27 мм, отверстие 20 мм,
вес 51 г (рис. 2,5). Внешне она напоминает
пряслице, однако размеры, в особенности от-
верстия, не соответствуют названному при-
способлению.

Новыми видами гирек кистеней следует
назвать те, которые изготовлены из таранных
костей крупных животных (рис. 2, 13—16).
На их выступах просверлено по одному или
по два отверстия диаметром 5—7 мм, с по-
мощью которых закрепляли ремень (шнур),

определяли ударные стороны. Естественные
выступы кости, плотность материала, масса
(в среднем 80—90 г), инерция движения с
помощью шнура — все это вместе взятое
обеспечивало результативность поражения и,
несомненно, было действенным оружием
ближнего боя. О силе удара свидетельству-
ют: во-первых, выбоины на поверхности ко-
стяных гирек; во-вторых, ремонты – сверле-
ния новых взамен выломавшейся от сильно-
го удара части кости в местах отверстий. Их
просверливали на противоположном высту-
пе или сквозь тело кости. Одна из гирек «рас-
писана» орнаментами, выполненными в тех-
нике прочерчености, вероятно, она являлась
чьей-то личной собственностью.

По наблюдениям А.В. Крыганова, костя-
ные или роговые гирьки к кистеням преоб-
ладают в салтовских памятниках степной ча-
сти, датируемых IX—X вв. [22, с. 63]. Гирьки
из кости,ч найденные в степном Подонцовье,
подтверждают суждения А.Н. Кирпичнико-
ва и А.В. Крыганова о том, что подобное ору-
жие было более всего распространено в юж-
ных регионах Восточной Европы, особенно
в среде степняков. Однако такие же кистени
прослежены в системе древнерусского воен-
ного снаряжения X—XIII вв. [22, с. 66].

Подтип В — гирьки кистеней, вылеплен-
ные из глины и обожженные до керамичес-
кого состояния. Они, как и те, что выпилива-
ли из кости, индивидуального изготовления.
Форма одной из гирек колесообразная, диа-
метр 60 мм, толщина 15 мм, отверстие по
центру 19 мм, вес около 80 г (рис.2,8). Гирьку
на шнур прикрепляли с помощью петли.

Из глины с последующим обжигом вы-
леплена гирька в форме шара диаметром 40—
43 мм, в центре отверстие 5 мм (рис. 2,9). По-
верхность шара залощена, но здесь же видны
неглубокие выбоины, образовавшиеся в ре-
зультате ударов о твердые предметы; края от-
верстия залощены. Керамическая гирька би-
конической формы, диаметром около 3,7 см,
толщиной 3,5 см, в центре проделано сквоз-
ное отверстие около 5 мм, найдена в захоро-
нении могильника Лиманское озеро. Авторы
находки относят ее к числу пряслиц [30,
с. 307, рис. 3,8].

Подтип Г – гирьки нестандартных форм,
изготовленные из камня мергеля (рис. 2, 10—
12), найдены на поселениях, различаются по
способу крепления шнура, например, у одних
по контуру прорезана специальная канавка, с
помощью которой фиксировался шнур (рис.
2,12), у других под шнур просверлены отвер-
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стия (рис. 2,10,11). Гирьки из камня, извест-
ные в степном Поволжье, одинаково попа-
даются в салтовских погребениях VIII в. в
Подонье. Примерно такие же изделия из гли-
ны и мергеля находили в Саркеле, но здесь
их традиционно отнесли к пряслицам [31,
с. 340 и сл., табл. IV, 21, V, 8]. С таким опре-
делением во всех случаях трудно согласить-
ся, в особенности если учесть формы и раз-
меры. В лесостепных  салтовских памятни-
ках Подонья и Северского Донца в отличие
от степных гирьки, изготовленные из подруч-
ных материалов кустарным способом, прак-
тически не встречаются.

На фоне обычных упрощенных видов ги-
рек кистеней заслуживает внимания по-насто-
ящему боевой сложносоставной кистень из
подкурганного захоронения у с.Обозное. В от-
верстии костяной гирьки грушевидной формы
(80х54 мм) сохранился железный сердечник –
стержень длинной 107 мм (рис. 2,6). С одной
стороны он фиксировался с помощью расклеп-
ки, с другой — прямоугольным ушком с про-
резью для закрепления шнура,  ремня. Принад-
лежность кистеня к боевому оружию обосно-
вана захоронением воина с высоким соци-
альным статусом, такие же кистени известны
в крепостях, где пребывали хазарские контин-
генты, а сами крепости были опорными цен-
трами каганата, каким, к примеру, до 965 года
являлся Саркел. В его слое обнаружено не-
сколько таких же кистеней. Кистень из Обо-
зного более всего соответствует кистеням го-
родища Маяки и хазаро-древнерусского Сар-
кела – Белая Вежа, слой Х в. [25, рис. 32,2].

К этой же группе следует отнести продол-
говато-овальную гирьку, найденную на сели-
ще IX в. Новолимаревка Беловодского райо-
на. В этом изделии нет железного сердечни-
ка, но о его присутствии свидетельствуют
следы окислов железа, сохранившиеся на
стенках отверстия.

Тип III — втульчатый, ланцетовидной
формы, в сечении ромбовидный наконечник
копья из железа. Найден на полу жилища-по-
луземлянки сел.Рогалик (пгт Петровка Ста-
нично-Луганского района). Размеры копья:
длина 150 мм, в том числе длина пера 80 мм,
ширина 25 мм, длина втулки 70 мм, ее наруж-
ный диаметр 18 мм, внутренний — около
14 мм (рис. 1,5). Как известно, копья отно-
сятся к наступательному оружию пеших вои-
нов и предназначены для ближнего, быстро-
течного боя [32, с. 66]. Они же могли состав-
лять оружейную экипировку конного воина,

но на памятниках СМК как лесостепной, так
и степной зоны, копья практически неизвес-
тны, поэтому аналогии копью из Рогалика
приходится искать либо среди славянского
средневекового (XI—XIII вв.), либо среди за-
падносибирского раннесредневекового
(VIII—X вв.) оружия [33, с. 50 и др.]. Редкие
факты обнаружения копий в укрепленных по-
селениях, даже таких как Саркел, свидетель-
ствуют и об оборонительных функциях этого
оружия середины IX в. [34, 148, рис. 36].

Обстоятельства пребывания копья в одной
из построек сел. Рогалик установить сложно,
важнее отметить то, что в этой же полузем-
лянке найден боевой топор. Жилище относит-
ся к большим (площадь 42 м2) постройкам и
датируется второй половиной IX в. Эти и дру-
гие вещи находились в нише внутри помеще-
ния и, вероятно, по причине чрезвычайной
ситуации оказались забытыми.

Тип IV – кинжалы прямые, черенковые,
колющие (рис.1, 6—8). Один из них найден в
постройке-полуземлянке сел. Рогалик
(рис.1,6). Другие, не очень сохранившиеся,
найдены в захоронениях ямного типа могиль-
ников Лысогоровка и Желтое. От бытовых
ножей они отличаются не только размерами,
но и прежде всего клинковидным или ромбо-
видным сечением клинков, наличием высту-
пов-перекрестий в месте соединения клинка
и черенка. Кинжалы как оружие рукопашного
боя известны в катакомбных захоронениях ле-
состепного региона (Дмитриевский, Маяцкий
могильники) [8, с. 184, рис.72; с. 191, рис.77], в
степных памятниках их пока находим при слу-
чайных обстоятельствах, как это имеет место
на Рогалике, лишь иногда в захоронениях.

В заполнении построек этого же селища
обнаружены железные наконечники стрел –
V тип оружия. География распространения и
хронология двухлопастных с плоской формой
перьев (рис.1,9) наконечников очень широ-
ка. В частности, они происходят из южно-
сибирских пространств и появляются там с
VI в. [33, с. 96 и др.].

На памятниках среднего Подонцовья, к при-
меру на городище Сидорово, могильниках Ли-
манское озеро, Лысогоровка, найдены и дру-
гие виды – трехгранные (трехлопастные) же-
лезные черенковые наконечники (рис.1,10) [35,
рис.10—14; 24, с. 248, рис. 39]. Стрелы как бо-
евой комплект конника следует связывать с уп-
ряжкой. В связи с этим перейдем к экипиров-
ке, деталям амуниции и упряжки, имевшим ме-
сто в находках степных памятников СМК.

(Продолжение следует.)
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ПЕРЕД школою завжди стояло
завдання вчити молодь з мак-

симальним урахуванням тих суспіль-
них умов, у яких прийдеться жити ви-
пускникам. Це завдання стає особли-
во актуальним у нашій країні сьогодні,
на початку XXI століття.

Останні роки становище в освіті
України змінюється в кращий бік. Уря-
дові документи — Державна націо-
нальна програма “Освіта України XXI
століття”, Концепція 12-річної загаль-
ної середньої освіти, Національна док-
трина розвитку освіти України у XXI
столітті — орієнтують школи на фор-
мування в підростаючого покоління
загальнолюдських цінностей,   розви-
ток мислення учнів, здатності до
творчого розв’язання проблем, пере-
робки великої кількості інформації.
Саме таких людей бракує зараз в уряді,
парламенті, на виробництві та інших
галузях життя нашої країни.

Вирішенню цих завдання сприяє
всебічне використання на науковому
рівні шкільного фізичного експери-
менту як найефективнішого засобу
пізнання навколишнього світу та роз-
витку творчих здібностей дітей. Наші
провідні науковці розробили теорію
шкільного фізичного експерименту –
ШФЕ. Це такі вчені, як О.І. Бугайов,
С.П. Величко, С.У. Гончаренко,
Є.В. Коршак, Б.Ю. Миргородський та
ін. Згідно з цією теорією, ШФЕ – ефек-
тивно діюча, динамічна педагогічна
система, що пронизує всі елементи

Ñ Ï Å Ö Ê Ó Ð Ñ

навчання фізики й має великий
спектр функцій [4, с. 18]. Проблемам
удосконалення ШФЕ присвячені ди-
сертаційні дослідження останніх
років Ю.О. Жука, В.В. Іллюшка,
Г.О. Котельникова, О.С. Мартиню-
ка та інших. Ось деякі з них.

Згідно з концепцією середньої
освіти має бути здійснений карди-
нальний перехід від традиційного
інформаційно-пояснювального
підходу в навчанні, орієнтованого на
передачу готових знань, до діяльніс-
ного, спрямованого на розвиток
пізнавальних сил та творчого потен-
ціалу дитини. Однак через переван-
таженість змісту шкільного курсу
фізики, невелику кількість годин, що
відводяться на вивчення предмета,
найчастіше вивчення теорії допов-
нюється лише ілюстративними екс-
периментами. Наявні програми з
фізики для середньої школи не мо-
жуть забезпечити всіх перелічених
вище вимог до змісту освіти, бо пе-
редбачають проведення лише фрон-
тальних лабораторних робіт, робіт
фізичного практикуму та демонстра-
ційних експериментів. Однак, про-
блема розвитку дослідницьких
здібностей учнів потребує розширен-
ня цього списку видів експеримен-
тальної діяльності [4, с. 25]. Про не-
обхідність творчого підходу вчителя
фізики до змісту та цілей шкільного
фізичного експерименту мова йшла
у [5] та [6]. Робота, що пропонуєть-
ся, має на меті подальше вдоскона-
лення системи ШФЕ, яке спрямова-
не на розвиток творчої діяльності
учнів, формування дослідницьких
навичок і, таким чином, сприяє реа-

Безверхній А. Л.,
Костильов О. П.
Биков Д. З.
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лізації нових підходів, що закладені в держав-
них документах.

Для успішного вирішення завдань, що по-
ставлені перед викладанням фізики, учителю
необхідно створити власну систему фізично-
го експерименту, особливо в такій школі, як
СШ №1 міста Луганська, де була створена ве-
лика матеріальна база та існують міцні тра-
диції фізичної освіти.

Проаналізувавши становища у фізичній
освіті того часу і власні матеріальні та інте-
лектуальні можливості, колектив учителів
фізики СШ №1  міста Луганська у складі Без-
верхнього А.Л., Бикова Д.З., Костильова О.П.
вирішив створити новий спецкурс для класів
з поглибленим вивченням фізики. Цей курс
було названо “Дослідження фізичних процесів
і закономірностей експериментальними мето-
дами“. Програму курсу було затверджено екс-
пертною комісією обласного Управління ос-
віти при Луганській обласній адміністрації в
1993 році.

Основні цілі цього спецкурсу:
– розвиток навичок дослідницької експе-

риментальної діяльності;
– поглиблення знань учнів у процесі екс-

периментальної роботи;
– розширення можливостей застосуван-

ня набутих знань на практиці;
– оволодіння навичками роботи з

більшою кількістю приладів, ніж це передба-
чено програмою;

– формування культури мислення, уміння
робити висновки за результатами досліджень,
грамотно їх оформити;

– розвиток пізнавального інтересу в дітей.
Спочатку до програми спецкурсу було

включено в основному роботи, які вже були
описані в методичній літературі. Але значній
кількості робіт автори надали більше дослід-
ницького характеру: зміну умов експеримен-
ту, багаторазове повторення вимірів для того,
щоб зробити висновок, а також для підвищен-
ня точності, аналітична та графічна обробка
результатів експерименту. Деякі роботи про-
водились та проводяться перед вивченням
відповідних розділів шкільної програми. Це
робить їх ще більш дослідницькими.

Основними вимогами до робіт спецкурсу
завжди було врахування вікових та індивіду-
альних особливостей дітей. Без цього немож-
ливо буде розвивати пізнавальний інтерес, а
навпаки, якщо ми будемо переобтяжувати
дітей, то більшість з них утратить усякий інте-
рес до вивчення фізики, буде прагнути спису-
вати роботи в інших, не досягнувши гарних
результатів або не зумівши виконати якесь зав-
дання. Тому на виконання кожної роботи
спецкурсу раціонально відводити , як мінімум,
два уроки. У той же час, як показує досвід,
більш ніж три уроки виконувати ту ж саму
роботу для дітей уже є нецікавим.

Учні 8 класу виконують роботи фронталь-
но, тобто мають приблизно однакове облад-
нання та виконують одночасно якусь одну
роботу. Їм доводиться більше допомагати,
вони мають досить докладні описи робіт та
інколи час на виконання роботи збільшуєть-
ся. Починаючи з 9 класу, учні виконують ро-
боти здебільшого в режимі практикуму, але
оформлення робіт видаються.

Відмітимо, що не завжди вдається підібра-
ти саме таке обладнання, яке потрібне для ви-
конання тієї чи іншої роботи. Це збільшує по-
хибки. Але добитися гарних результатів на не
дуже гарному обладнанні – це велике експе-
риментаторське мистецтво для школярів. Ми
намагаємося навчити їх і цього. За кожну ро-
боту виставляються дві оцінки: одна – за якість
одержаних результатів, друга – за кількість
виконаних завдань та оформлення. Бувають,
звісно, спочатку погані оцінки, але завдання
вчителя – добитись, щоб усі учні навчилися
виконувати дослідницькі роботи та наприкінці
року отримували заслужені високі оцінки.

Кожний рік арсенал лабораторних робіт
спецкурсу неухильно поповнюється новими
роботами, у тому числі повністю оригіналь-
ними. У цьому процесі беруть участь і діти,
які реалізують ідеї вчителя в домашніх або ла-
бораторних умовах, виявляють ініціативу в
удосконаленні установок, а іноді самі пропо-
нують ідеї нових дослідницьких робіт та пра-
цюють над їх реалізацією.

Далі наведено приклади описів лабора-
торних робіт спецкурсу.
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1. Лабораторна робота. “Практичні виміри”(8 клас)
Хід роботи

Завдання 1. Виміри штангенциркулем.
Устаткування: металева шайба, алюмінієвий циліндр, штангенциркуль.

Визначте абсолютну похибку штангенциркуля: “ = 
1
2

 ЦД

(ЦД — ціна розподілу ноніуса).
1.Виміряйте зовнішній діаметр шайби D. Визначте відносну похибку виміру:

%100⋅
∆

=
D

D
Dε

2.Виміряйте внутрішній діаметр шайби d. Визначте відносну похибку виміру:

%100⋅
∆

=
D

d
dε

Тут ∆=∆=∆ dD  — похибка штангенциркуля.
3.Виміряйте діаметр алюмінієвого циліндра. Визначте відносну похибку виміру.
Завдання 2: Виміри мікрометром.
Устаткування: мікрометр, алюмінієвий циліндр, підручник.

1.Визначте за допомогою мікрометра діаметр алюмінієвого циліндра.
2.Визначте абсолютну похибку мікрометра.
3.Визначте відносну похибку виміру діаметра циліндра.
4.Виміряйте мікрометром товщину однієї сторінки підручника. Розрахуйте відносну по-

хибку.
5.Виміряйте штангенциркулем товщину однієї сторінки підручника. Яка похибка? Повторіть

виміри, використовуючи метод рядів. Для цього виміряйте штангенциркулем товщину 20 сто-

рінок (А). Тоді товщина однієї сторінки: 20
Aa = ; %100⋅

∆
=

A
a

aε , де Дa — похибка штанген-

циркуля.
Завдання 3: Вимір об’єму тіла.
Устаткування: металевий циліндр, штангенциркуль, мензурка з водою.
1.Виміряйте штангенциркулем розміри циліндра: висоту h і діаметр d. Визначте похибки

еh й еd.

2. Розрахуйте об’єм за формулою: ShV ⋅= , де 
4

2dS ⋅
=

π
. Тодіді

4

2 hdV ⋅⋅
=

π
.

3. Розрахуйте похибку виміру об’єму: 2V d hπε ε ε ε= + +  , де 2
1=∆π  останнього розря-

ду; π
πε

π
∆

=  . Розрахуйте V VV ε∆ = ⋅  , де 2 d h
V d h

πε
π
∆ ∆ ∆

= + ⋅ + (у частках).

4.Виміряйте об’єм циліндра за допомогою мензурки: 12 VVV −= , де V1 – об’єм  рідини до
занурення в неї тіла, V2 – після занурення.

5.Визначте абсолютну похибку мензурки: 21 VV ∆=∆=∆ . Розрахуйте ∆⋅=∆ 2V ; V
V V

ε ∆
=  .

Результати оформіть у вигляді таблиці:
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6. Зробіть висновки про точність різних методів вимірів. Запишіть найбільш точні відповіді
у вигляді:

1. DизмDD ∆±=

   dизмdd ∆±=

2. DизмDD ∆±=

3. aизмaa ∆±=

4. VизмVV ∆±=

Примітка
Це перша робота цього спецкурсу. При її виконанні восьмикласники здобувають навички

роботи з вимірювальними інструментами, учаться розраховувати найпростіші похибки. Тому,
крім двох уроків, відведених на виконання роботи, на вступному занятті після інструктажу ми
знайомимо учнів з правилами вимірів штангенциркулем і мікрометром, використовуючи на-
вчальні таблиці, повторюємо методи розрахунку похибок, відомі дітям з курсу фізики 7 класу.
У цілому учні 8 класу успішно справляються з цією роботою. У деяких учнів труднощі викли-
кає оформлення роботи в такому вигляді. Тому ми пропонуємо дітям й інший варіант оформ-
лення, без таблиці.

2. Лабораторна робота. „Визначення деяких параметрів електричного кола”
(8 клас)

Устаткування: джерело струму, два реостати (1100 Ом, 6 Ом), два однакових амперметри,
міліамперметр, вольтметр, ключ, резистор, провідники, мілівольтметр.

Хід роботи
Завдання 1. Визначення опору амперметра.
а) 1.Зберіть коло за схемою (реостат-маленький, вольтметр

на 6 В).
Реостат встановіть у крайнє ліве положення
( maxR ).Замкніть ключ.
Запишіть показання амперметра.
2. Піднесіть вольтметр до точок A й B, запишіть abU , ана-
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Штангенциркуль Мікрометр Мензурка Вимірювана 
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1.Шайба: 
Зовнішн. D 
Внутр. d             

            2.Алюм.цил: 
Діаметр. D             

            3.Сторінка: 
Товщина а             

            
            
            

4.Металевий 
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Об’єм  V 

 мм3 
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логічно ACU   й BCU . Чи змінюється при цьому сила струму?

3. Повторіть виміри ще при двох положеннях реостата. Виміряйте BCU  другим (більш
точним) вольтметром.

б) 4.Увімкніть послідовно з першим другий амперметр. Запишіть показання амперметрів,
чи рівні вони? Чому? Виміряйте загальну напругу в ланцюзі.

5.Замкніть провідником клеми першого амперметра. Запишіть нові показання другого ам-
перметра.

6.Повторіть виміри при двох інших положеннях реостата.
в) 7.Повторіть п. 4—6, підключивши другий амперметр паралельно резистору.
Завдання 2. Визначення опору вольтметра.

1. Зберіть коло за схемою (реостат-великий). Повзунок реостата
встановіть в середнє положення. Замкніть ключ. Запишіть показання
міліамперметра.

2. Підключіть (піднесіть) вольтметр до клем реостата. Запишіть
показання вольтметра й міліамперметра.

3.Підключіть вольтметр до клем АВ. Запишіть показання приладів.
4. Не змінюючи положення повзунка реостата, підключіть вольтметр послідовно з реоста-

том. Запишіть показання приладів.
5.Повторіть п. 1—4 ще при двох положеннях реостата.
Оформлення.
Завдання 1. Визначення опору амперметра
а)

 ;ABACBCBCABAC UUUUUU −=⇒+=  ...1 =BCU

;
I

URRIU BC
AABC =⇒⋅=  

I
UR BC

A

1
1 =

б)

=2
1I

 
2 ( )AI R R U⋅ + = ARIURI 22 −=

 1
2

2 2 A

I U
I U I R

=
−

URI =⋅2
1 URI =1

2 =AR ...(виразити).

I(A) ABU  BCU  ACU  AR  AcpR  ABR  
      
      
     

 

 

AI1     
AI 2     
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в)

                                                                           RIII += 21

                                                                           2

21

2 I
IIRR

R
R

I
I

A
AR −

⋅=⇒=

Завдання 2. Визначення опору вольтметра.

v
vR R

U
R

UIII 22
2 +=+=   (1)  

1

1

I
UR =   (2) 33 URI v =⋅

З формул (1) і (2) виразіть  і порахуйте його.
3

3

I
URv =    (3)

Обчисліть опір вольтметра за формулою (3).
Зробіть висновки за завданнями: порівняйте точність методів визначення опору приладів,

поясніть результати. Виявіть причини похибок.

Завдання 3.  Визначення опору резистора й реостата.
1. Зберіть коло за схемою (реостат маленький).
2.Змінюйте реостатом силу струму в ланцюзі й напругу на

резисторі, записуючи показання приладів. Результати оформіть
у вигляді таблиці й графіка залежності сили струму від напру-
ги. Поясніть результати.

3. Змінить підключення вольтметра. Що змінилося? Чому? Внесіть
необхідні корективи в розрахунок опору резистора (для одного з ви-
падків).

U,B     
I,A     
R,Ом     
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4. Зберіть коло за схемою. Реостатом встановіть мінімальну силу
струму. Запишіть показання амперметра й вольтметра. Розрахуйте

опір реостата I
UR =

5. За формулою 
 lR

S
ρ ⋅

=  визначте питомий опір проводу  ρ .

Формули для розрахунків:

 l N Dπ= ⋅ ⋅ ; 
 2

4
dS π ⋅

= ; N
Ld = ; 

 2 2

34 4
U S U d U L
I l I N D I N D

πρ
π

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
,    де

L — довжина реостата, D — діаметр реостата, N — число витків, d — діаметр проводу. Роз-

рахуйте похибку  ρ  за формулою:  2U L I Dρε ε ε ε ε= + ⋅ + + .

Примітка
На виконання цієї роботи учням приділяється 3 уроки. Як показує досвід, цього цілком

достатньо для добре підготовлених дітей. Якщо хтось з учнів не встигає виконати весь обсяг
роботи, то їм можна надати час для розрахунків й оформлення роботи на наступному занятті
спецкурсу. Тут важливо не перевантажувати дітей, а,  навпаки, розвивати інтерес до прак-
тичної діяльності. Багато хто з учнів, які ще не звикли працювати з електричним устаткуван-
ням, із задоволенням залишаються розвинути свої навички після уроків. Головною метою цієї
роботи є те, що учні 8 класу ознайомлюються з більшою кількістю електровимірювальних
приладів, здобувають навички роботи з ними, навчаються аналізувати різні методи вимірів і
робити висновки з пророблених досліджень. Але щоб робота йшла більш динамічно, учите-
леві необхідно ретельно підібрати устаткування, особливо точне. Можна, наприклад, вико-
ристати мультиметри.

4. Лабораторна робота “Калориметричні виміри” (10 клас)
Устаткування: електрична плитка, джерело живлення, амперметр, сполучні провідники,

скляна колба, мензурка з водою, термометр, годинник, кришка.
Хід роботи

Завдання. Визначити ККД нагрівача й питому теплоту паротворення води.
1.Налийте в мензурку певну кількість теплої води, знайдіть її масу(m1 – по мензурці) та

визначте температуру t0. Перелийте воду в колбу.
2.Опустіть термометр у воду й почекайте, поки температура стабілізується. Запишіть  тем-

пературу, що встановиться t1.
3.Увімкніть плитку в мережу послідовно з амперметром і встановіть на неї колбу з водою,

одночасно почавши відлік часу нагрівання.
4. Через певні проміжки часу, наприклад,  щохвилини, записуйте температуру води.
5.Доведіть воду до кипіння й дайте їй покипіти кілька хвилин, реєструючи час кипіння  2τ .
6.Вимкніть нагрівач. Дістаньте термометр. Закрийте колбу кришкою, дайте воді охолону-

ти. Перелийте воду в мензурку. Визначте кінцеву масу води m2.
Оформлення:
Запишіть тему й устаткування.

Н
А

У
Р
О
К
А
Х

Ф
І
З
И
К
И



18

Результати вимірів й обчислень занесіть у таблицю.

Формули для розрахунків:
(1)  1 0 1 1( ) ( )в k вс m t t C t t⋅ ⋅ − = ⋅ − , tв – температура повітря в кімнаті, св = 4200 Дж/(кг оС),

Сk – теплоємність колби.
(2)  1 1 1( ) ( )в k k kP c t t C t tη τ⋅ ⋅ = ⋅ − + − , UIP ⋅= , η – КПД, tк – температура кипіння

води, τ1 – час нагрівання до кипіння.
Побудуйте графік залежності температури води від часу, на якому позначте час нагрівання,

час кипіння й температуру кипіння.
(3) nmLP ⋅=⋅⋅ 2τη ,  де   1 2пm m m= − .
За формулами (2) і (3) розрахуйте питому теплоту паротворення води.
Розрахуйте похибки виміру L: ∆L, εL (дивіться таблицю похибок). Похибки табличних да-

них беруться рівними половині останнього розряду; похибки приладів — половині ціни роз-
поділу.

Контрольні питання:
1.Які причини похибок у цій роботі?
2.Поясніть вид графіка t(τ).
3.Від чого і як залежить значення L?
4.Які енергетичні перетворення відбуваються в рідині при кипінні?
5.Від чого залежить кут нахилу графіка при незмінному масштабі?

5. Лабораторна робота
“Дослідження умов роботи джерела струму” (10 клас)

Устаткування: джерело струму з регульованим внутрішнім опором, амперметр, вольтметр,
реостат, ключ, сполучні провідники.

Хід роботи
1. Зберіть коло за схемою:

Установіть рухливий контакт реостата в крайнє ліве по-
ложення

(R = Rm).
2. Замкніть коло. Запишіть показання приладів.
3. Плавно пересуваючи повзунка реостата, повторіть

виміри ще 6—8 разів, аж до крайнього правого положення
(R = 0).

4. Результати оформіть у вигляді таблиці:

m1, 
кг 

T0, 
оС 

t1, 
оС 

Ск, 
Дж/оС 

τ1,с I, A U, B P, 
Вт 

tk, o C 
оС 

η, % τ2, 
с 

mп, 
кг 

L, 
Дж/кг 

             
             
             
 

Н
А

У
Р
О
К
А
Х

Ф
І
З
И
К
И



19

5. Розрахуйте Е і r джерела, вирішивши систему





+⋅=Ε
+⋅=Ε

nn

kk

UrI
UrI

5.Побудуйте графіки залежностей
Pn(I), Pn(r), P(I), P(R), PT(I), PT(R), I(R), U(I), K(I), K(R).

6.Формули для розрахунків:

RIPn ⋅= 2 ; EIP ⋅= ; rIPT ⋅= 2 ; P
Pn=η

7.Поясніть встановлені залежності.
8. Знайдіть Е та r із графіків

Примітка.
Головна особливість цих робіт полягає в тому, що устаткування до них досить просте, і

головний акцент нами зроблений на розвиток дослідницьких навичок учнів. Для успішного
виконання роботи «Калориметричні виміри», зокрема для того, щоб учні протягом одного
уроку могли довести воду до кипіння й мали можливість протягом 3—5 хвилин випаровува-
ти її, один з учнів переробив кілька шкільних нагрівачів, і тепер вони розраховані на потужність
80 Вт. А для чіткого виконання й більшої наочності графіків під час дослідження  роботи дже-
рела струму авторами було виготовлене спеціальне джерело струму, у корпусі якого змонто-
вані трансформатор з 42 на 6 В, діодний міст і реостат на 6 Ом.

5. Лабораторна робота “Дослідження явища фотоефекта” (11 клас)
Устаткування: лампочка з блоком живлення на 12 В, фотоелемент, мультиметр, регулятор

напруги, сполучні провідники, світлофільтри.
Хід роботи

Завдання 1. Вивчення законів фотоефекту.
1. Розташуйте лампочку перед віконцем фотоелемента на відстані 5 см від нього. У вікон-

це вставте синій світлофільтр. Фотоелемент підключіть до регулятора напруги так, щоб пози-
тивний полюс був з’єднаний з анодом (пряме включення), через мультиметр, до виходів ре-
гулятора напруги “0—36” В.

I, A         
U, B         
R, 
Ом 

        

P, Вт         
Pn, 
Вт 

        

Pт, 
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2.Увімкніть блок живлення лампочки в мережу 42 В. Навіть при U0 = 0 мультиметр пока-
же невеликий струм. Запишіть це значення I0.

3.Подаючи на фотоелемент різні напруги U, не змінюючи положення лампочки, вимі-
рюйте відповідні значення струму  (8—10 значень, включаючи граничне).

4.Поверніть ручку регулятора напруги в положення U0 = 0. Змініть полярність включення
фотоелемента. Плавно збільшуючи напругу, доможіться, щоб струм через мультиметр знову
став рівним нулю. Запишіть відповідне значення напруги – Uз.

5.Повторіть виміри, збільшивши відстань від лампочки до фотоелемента до 10 см.

За даними таблиці побудуйте графік залежності I(U) в одній системі відліку для двох зна-
чень світлового потоку.

Проаналізуйте виконання першого закону фотоефекту.

Завдання 2. Вимір сталої Планка.
Повторіть виміри п. 4 завдання 1 для жовтого світлофільтра. Запишіть відповідне значен-

ня затримуючої напруги Uз2.

 
1 1

2 2

вих з

вих з

h A еU
h A еU
ν
ν

= +
 = +

  (*)

Для синього світлофільтра: нм4201 =λ .

Обчислити
1

1 λ
ν с

= .

Для синього світлофільтра: нм6002 =λ .

Обчислити
2

2 λ
ν с

= .

Вирішити систему (*) відносно h й Авих. Обчислити відносну похибку виміру сталої План-
ка εh.

Контрольні питання:
1.У чому полягає явище фотоефекту?
2.Поясніть походження формул (*).
3.Який фізичний зміст сталої Планка?
4.Які причини похибок у  цій роботі?
5.Що таке робота виходу? У чому виміряється?
6.Як виміряти червону межу фотоефекта?
7. Чому класична фізика не може пояснити всі закони фотоефекту?
8.Наведіть приклади застосування фотоефекту?

U, B           
Ф1           I,мкА Ф2           
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Висновки
Відповідно до сучасної концепції фізичної

освіти шкільний курс фізики має бути побудо-
ваним з урахуванням оптимального поєднан-
ня теоретичного й емпіричного рівнів пізнан-
ня. Експериментальний метод дослідження у
шкільному курсі фізики повинен пронизува-
ти весь його зміст і методику викладання.

Запропонований нами спецкурс значно
підвищує науковий рівень викладання фізи-
ки в спецкласах. Як показала апробація цьо-
го  спецкурсу, систематичне виконання робіт
дослідницького характеру не тільки пози-
тивно впливає на навчальні досягнення
учнів, а й значно підвищує інтерес до на-
вчання. Елементи робіт спецкурсу доціль-
но використовувати й у класах гуманітар-
ного профілю.

Для більш повного використання мож-
ливостей фізичного експерименту кож-
ний  учитель повинен  створити власну
систему різних видів експерименту. Крім
спецкурсу, що був описаний , ця система
може бути доповнена такими видами , як
домашні  лабораторні роботи, експери-
ментальні задачі, індивідуальні експери-
ментальні дослідження учнів тощо, що

Примітка
Учні 11-го фізико-математичного класу вже пройшли гарну школу спецкурсу. Тому

всі пропоновані їм роботи носять дослідницький  характер, вимагають зміни умов ек-
сперименту, уміння працювати з точними вимірювальними приладами. Багато робіт
мають контрольні питання. Їх характерною рисою є також велика кількість матема-
тичних дій, самостійний розрахунок похибок за таблицями, які наведені в різній ме-
тодичній літературі, наприклад [3]. Таке повторення й поглиблення знань не тільки з
фізики, але й з математики, є вкрай корисним для більшості учнів. І вони одержують
моральне задоволення від виконаної серйозної роботи, особливо коли одержують дуже
близьке до теоретичного значення фундаментальної фізичної сталої, як, наприклад,
постійної Планка.

буде сприяти формуванню в школярів дос-
віду творчої діяльності.
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ВАЖЛИВОЮ ознакою особистісно
орієнтованого навчання є розвиток

інтересів дитини, її творчих здібностей. Реа-
лізація цього завдання сучасної освіти мож-
лива завдяки включенню учнів у різноманітні
види естетичної діяльності з метою підвищен-
ня ефективності формування знань, стимулю-
вання емоційно-ціннісного ставлення до на-
вколишньої дійсності. Це обумовлює акту-
альність вибраної теми, оскільки  використан-
ня естетичної діяльності в процесі навчання є
одним зі шляхів подолання відриву між інди-
відуальним сприйняттям учнями навко-
лишнього середовища й формованою систе-
мою абстрактних понять, що сприяє гумані-
зації сучасного навчально-пізнавального про-
цесу загальноосвітньої школи.

Дослідження сутності, змісту таі значення
різноманітних видів естетичної діяльності
представлено в роботах Ю.Б. Борева, Н.Ф. Бу-
чило, Д.І. Говорун, Н.І. Киященко, Н.Ф. Кри-
лової, І.Ф. Смольянинова, Л.Н. Столович,
Л.С. Сисоєвої, Д.Х. Хацкевич та інших.

Питанням удосконалення цілісного педа-
гогічного процесу засобами мистецтва при-
свячені наукові дослідження  Г.П. Шевченко,
Н.М. Чернухи, О.І. Шкуріна, В.Н. Полуніної,
О.С. Алексійчук, В.П. Андрущенко, О.І. Жор-
нової, О.О. Дорожкіної, Т.М. Чуріти, Н.В. Ані-
щенко, Є.А. Антоновича, Л.М. Чуриліної,
В.Л. Захарової, Л.О. Куненко, Т.Б. Чабанової,
О.А. Кучерук, І.О. Шликової та інших.

Достатньо доцільним є використання ес-
тетичної діяльності в процесі навчання гео-
графії. Практичний досвід дозволяє стверджу-
вати про унікальність цього навчального
предмета, який об’єднує знання про природ-
не й соціально-економічне оточення учнів.
Географія як навчальний предмет спрямова-
на на створення яскравих, цілісних уявлень

про об’єкти та явища навколишньої дійсності,
тому, крім наукових знань про Землю, у про-
цесі викладання географії повинні бути при-
сутніми і її образи, створені засобами мистец-
тва. Чим різноманітніша представлена вчите-
лем інформація про об’єкт чи явище, що ви-
вчаються на уроці, тим міцніші знання здобу-
ває учень, тим більш плідна його навчальна
діяльність.

Мета цієї статті – розглянути можливості
й значення використання різних видів есте-
тичної діяльності в процесі навчання географії.

Опорними в процесі формування уявлень
про об’ єкти та явища навколишньої дійсності
й стимуляції емоційно-ціннісного ставлення
до дійсності, на нашу думку, є такі види есте-
тичної діяльності (класифікація Ю.Б. Борева
[1]):

— художньо-рецептивна (полягає у
сприйнятті творів мистецтва, які не тільки
інформують, але й посилюють емоційне на-
вантаження повідомлюваних учням знань);

— рецептивно-естетична (полягає в
сприйнятті краси реального пейзажу);

— мистецько-творча (полягає у створенні
художнього образу).

Розглянемо детальніше кожен з названих
видів в аспекті, що нас цікавить.

Художньо-рецептивний вид естетичної
діяльності, який забезпечує художнє сприй-
няття, є одним з різновидів пізнавального
процесу.

Художнє пізнання і, як наслідок, емоцій-
но-ціннісне ставлення до навколишньої
дійсності не виникає саме по собі – воно є
результатом роботи вчителя, який організовує
навчальну діяльність школяра в певному на-
прямку. А.В. Хуторський відзначає, що „ефек-
тивною є освітня ситуація, коли учневі в якості
подібності його продукту надається мож-
ливість знайомства не з одним, а з кількома
аналогічними зразками людської творчості.
Виникає освітнє напруження, у якому учень
входить у багатоманітний культурний простір,

використання
естетичної діяльності

Трегубенко О. М.

Н
А

У
Р
О
К
А
Х

Г
Е
О
Г
Р
А
Ф
І
Ї

ÏÐÎ
â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ãåîãðàô³¿
ÏÐÎ



23

що забезпечує динаміку його подальших
освітніх процесів, допомагаючи виробляти на-
вички самовизначення в поліваріантних си-
туаціях” [5, с. 86].

Науковці відзначають значущість емоцій
для інтелектуальної діяльності людини, оскіль-
ки вони є своєрідним каталізатором пізнання
навколишньої дійсності. «Мистецтво розви-
ває й відточує в дітей творче уявлення і фан-
тазію, здатність тонко відчувати, гостро реа-
гувати, правильно оцінювати те, що відбу-
вається навколо; воно є найважливішим за-
собом самовираження й самоутвердження
дитячої особистості, сприяє активізації пси-
хічних процесів» [6, с. 36].

З метою формування географічних уявлень
і стимулювання емоційно-ціннісного ставлен-
ня до навколишньої дійсності ми застосову-
вали прийом аналізу художнього твору. На-
ведемо приклад. Картина С.Нікіреєва «Зима».

Учням було запропоновано уважно роз-
глянути картину С.Нікіреєва «Зима» й відпо-
вісти на такі запитання:

— Як ти думаєш, яка погода була в селі в
момент малювання картини? За якими озна-
ками ти це визначив? Спробуй описати па-
хощі зими. Які народні прикмети, пов’язані із
зимою, ти знаєш?

Наведемо ще один приклад. Учням було
запропоновано прочитати уривок вірша
Є.Маріхініна «Цепь Плутона» і підкреслити в
ньому ознаки виверження вулкану.
Грохочет вулкан. Кратер в огне.
Потоком лава течет.
Пепел – в глаза и рот.
Свет взрывов – как свет зарниц.

Черный, как деготь пот
Капает с лиц.

Шлак под глазами горяч,
Шлаковый конус крут.
Бомба летит, как мяч.
Бомбы дымятся вокруг.

У результаті створених ситуацій загост-
рення естетичного почуття в учнів відбува-
лись сприйняття й аналіз запропонованих
художніх творів, у процесі чого об’єднались
емоційне сприйняття й науковий аналіз дос-
ліджуваних явищ, що сприяло актуалізації на-
явних в учнів уявлень про  їх суттєві ознаки.

Ефективним прийомом формування уяв-
лень і стимулювання емоційно-ціннісного
ставлення до навколишньої дійсності є
прийом зіставлення різних творів мистецтва
на одну тему для формування найбільш пов-
ного уявлення про досліджуваний об’єкт чи
явище. Прикладом у цьому випадку може бути
завдання, яке застосовувалось нами для фор-
мування в підлітків уявлень про види роботи
ріки. Учням пропонувалось прочитати урив-
ки віршів М. Лермонтова „Дари Тереку” і
Т. Шевченка „Над Дніпровою Сагою”. По-
рівнявши ці твори, учні повинні були визна-
чити, який вид роботи ріки описано в кож-
ному з віршів, і виписати слова, що підтвер-
джують їхню відповідь.

У процесі виконання цього завдання в
учнів не тільки спостерігалось становлення
емоційно-ціннісного ставлення до навколиш-
ньої дійсності, яке виражалось у засвоєнні
позитивних цінностей, але й формувалось
наочне уявлення про досліджуване явище.

Наступним видом естетичної діяльності є
рецептивно-естетична діяльність, яка полягає
в сприйнятті краси реального пейзажу. Рецеп-
тивно-естетична діяльність і зумовлене нею
естетичне сприйняття природи пов’язане з
реальними формами предметів та явищ. Пер-
шочергового значення у сприйнятті природи
набувають такі чинники, як колір, світло, лінія,
перспектива та інші, які є основою чуттєвих
переживань. Саме в численних враженнях, які
отримують діти, спілкуючись з природою, на-
солоджуючись її красою, гармонійністю й дос-
коналістю, створюється основа для розширен-
ня кола об’єктів та явищ, які стають об’єктом
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пізнання дитини, а також основою для збага-
чення її переживань. Д.Х. Хацкевич відзначає,
що саме ця обставина „з одного боку, є домі-
нантною в розвитку чуттєвого образу приро-
ди, з іншого боку, стимулює пошуки варіантів
гармонізації відносин суб’єктів з природними
об’єктами, що пізнаються” [4, с. 89].

Естетичне сприйняття загострює спосте-
режливість, сприйнятливість і вразливість
особистості, яка, переростаючи в емоційно-
ціннісне ставлення до дійсності, поставляє
інтелекту найбільш цінну й потрібну для цілей
конкретної діяльності інформацію. На її даних
значною мірою будується робота інтуїції, асо-
ціативного мислення, уяви й фантазії. І, що
особливо цінно, краса природи, яка сприй-
мається в процесі рецептивно-естетичної
діяльності, здатна викликати емоційно-
ціннісне ставлення до дійсності без інтелек-
туальної попередньої підготовки, будучи, та-
ким чином, доступною всім.

У цьому випадку реалізація завдань сти-
муляції емоційно-ціннісного ставлення до
природи йде шляхом її емоційного сприйнят-
тя. З цією метою в завданнях ми постарались
приділити особливу увагу розвитку сенсор-
ної сприйнятливості й спостережливості
учнів, акцентувати їхню увагу на власні відчут-
тя й емоційні реакції. Наведемо приклади та-
ких завдань:

• Замалюй кілька весняних трав’янистих
рослин і опиши їх, використовуючи різні епі-
тети й порівняння. Спробуй висловити захоп-
лення їх красою.

• Використовуючи 5 органів чуття, опиши
ґрунт біля свого будинку (школи). Який він? Як
можна було б використовувати ґрунт у незви-
чайних обставинах, знаючи його властивості?
Як ти вважаєш, чому автори художніх творів
«грудочку землі» асоціюють з серцем?

• Спостерігай за поведінкою птахів восе-
ни. Які важливі зміни в поведінці птахів во-
сени ти помітив? Чи зумів ти побачити масо-
вий відліт птахів? Яких почуттів ти зазнав, спо-
стерігаючи за птахами, що відлітали? Замалюй
силует птаха, що відлітав, якого ти бачив.

• Використовуючи різні прикметники,
опиши літнє небо. Улітку небо блакитне, нео-
сяжне, кришталеве...

Подібні завдання, зв’язані з включенням
учнів у рецептивно-естетичну діяльність,
сприяють удосконаленню формованих уяв-
лень і стимуляції емоційно-ціннісного став-

лення до дійсності, допомагають підтримува-
ти довготривалий емоційний настрій, надов-
го зберігати в пам’яті переживання й уявлен-
ня про об’єкти та явища навколишньої
дійсності.

Рецептивно-естетична діяльність тісно
пов’язана з мистецько-творчою діяльністю
учнів, яка полягає у створенні художнього об-
разу. Хотілось би відзначити, що відмінною
рисою зорового сприйняття в процесі систе-
матичного використання мистецько-творчої
діяльності є сприйняття передусім тих особ-
ливостей і закономірностей зображуваних
об’єктів, які є основними у створенні уявлен-
ня про об’єкт. Зображальність тією чи іншою
мірою розкриває об’єктивні, важливі якості
відображуваної дійсності. У звичайній прак-
тиці завдання сприйняття зводиться до упіз-
навання об’єкта, визначення його модальних
характеристик, локалізації в просторі окремих
ознак. Труднощі виникають при сприйнятті
індивідуальних характеристик об’єкта. Тільки
„в процесі зображальної діяльності зорове
сприйняття певних боків предмета: форми,
кольору, положення – піднімається на більш
високу сходинку, розвиваючи й проявляючи
всі свої можливості, показуючи відкрито й
розгорнуто те, що в інших завданнях, висуну-
тих життям перед зором, вирішується сумар-
но й неточно” [2, с. 27].

Ми вважаємо несправедливим тверджен-
ня про те, ніби включення учнів в мистецько-
творчу діяльність визначається наявністю
здібностей . Якщо б мистецько-творча
діяльність тільки передбачала наявність
здібностей і була ареною для їх виявлення, то
вона практично не мала б виховного значен-
ня. Б.П. Теплов стверджує, що саме ці здібності
формуються внаслідок художньої діяльності.
„Художня діяльність є необхідною формою
розвитку й формування людських сутнісних
сил і здібностей, дає важливий момент твор-
чого ставлення людини до навколишнього
світу, до створення нового предметного ото-
чення. Діяльність є тотожністю, єдністю тео-
ретичного й практичного” [3, с. 64].

Ми пропонували учням творчі завдання,
у яких змодельовано елементи мистецько-
творчої діяльності, що дають можливість
більш ефективно формувати уявлення про
навколишню дійсність і стимулювати емо-
ційно-ціннісне ставлення до них. Наведемо
приклади таких завдань:
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• Склади ескіз обкладинки книги „Океан і
людина”. Який епіграф ти обрав би для цієї
книги?

• Прочитай вірш  І.С.Нікітіна.
Звезды меркнут и гаснут. В огне облака,
Белый пар по углам расстилается,
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.
Дремлет чуткий камыш. Тишь –

безлюдье вокруг.
Чуть приметна тропинка росистая.
Куст заденешь плечом, – на ицо тебе вдруг
С листьев брызнет роса серебристая.
Який час доби описує поет? Чи бував ти

коли-небудь ранком на ріці? Опиши свої спо-
стереження й відчуття. Чи виникало в тебе
почуття єднання з природою? Намалюй ра-
нок на ріці, природу, що прокидається. Спро-
буй використати всі відтінки ранку (Інтегро-
ване завдання, яке вимагає використання
знань з географії та образотворчого мистецт-
ва. Завдяки цьому завданню здійснюється
включення учнів і в мистецько-творчий, і в
художньо-рецептивний види естетичної
діяльності).

• Зроби з сухих плодів екзотичних тварин,
які мешкають на різних материках нашої пла-
нети. Яких тварин ти виготовив? Де вони
мешкають? Які види плодів ти використав для
їх виготовлення? Які рослини мають ці пло-
ди? (Інтегроване завдання, яке вимагає вико-
ристання знань з географії, біології, трудового
навчання).

• Намалюй картину „Осінь”. Постарайся
зобразити найбільш важливі, на твою думку,
ознаки осені. Передай свій настрій і ставлен-
ня до осені (Інтегроване завдання, яке вима-
гає використання знань з географії та образо-
творчого мистецтва).

• Уяви, що ти працівник процвітаючої ту-
ристичної фірми. Подальші плани вашої фірми
– розробка нових маршрутів. Тобі доручили
підготувати туристичний проспект про будь-
яку природну зону нашої країни, у якому не-
обхідно вказати всі характерні риси місцевості
й підкреслити найбільш привабливі для ту-
ристів сторони цієї поїздки. Напиши текст
туристичного проспекту. Оформи його влас-
ними малюнками.

Аналізуючи завдання такого типу, можна
зробити висновок про те, що в процесі спе-
ціально організованої мистецько-творчої
діяльності відбувається мислення реальними

наочними уявленнями, що підтверджується
створеними дітьми художніми образами
об’єктів чи явищ навколишньої дійсності, які
в більшості своїй, з одного боку, відобража-
ють основні характеристики й властивості
зображуваних об’єктів, а з іншого – виклика-
ють у них відповідну емоційно-чуттєву реак-
цію, що, безперечно, сприяє засвоєнню ма-
теріалу й стимуляції емоційно-ціннісного
ставлення до дійсності.

Варіанти завдань надавали можливість
учням тією чи іншою мірою виявити са-
мостійність: від виконання завдань з повною
розгорнутою характеристикою чи коментарем
до здійснення учнями самостійного творчого
пошуку. Багатоваріантні завдання й способи
роботи з ними дозволили забезпечити роз-
виваючий аспект особистості учнів.

Власний практичний досвід та проведене
експериментальне дослідження дозволяють
стверджувати, що в результаті виконання зав-
дань, пов’язаних з включенням учнів у  різні
види естетичної діяльності, у свідомості учнів
формуються наочні уявлення про об’єкти та
явища навколишньої дійсності, у яких поєдну-
ються безпосередньо сприйняті властивості
об’єкта чи явища й ті суб’єктивні відчуття, які
викликають у них відповідні емоційні реакції,
тобто відбувається перенесення й узагальнен-
ня переживань, накопичення емоційного дос-
віду особистості, стимуляція емоційно-
ціннісного ставлення до дійсності. Емоційний
вплив мистецтва, краси природи призводить
до активізації інтелектуальних процесів, інтуіції,
асоціацій, тим самим сприяючи формуванню
творчого мислення й розвитку пізнавальних
здібностей учнів.
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НАЙВИЩОЮ соціальною
цінністю особистості є здо-

ров’я. Питання підвищення здорово-
го потенціалу нації не може бути ви-
рішено водночас, а потребує трива-
лої системної роботи в умовах функ-
ціонування всього нашого суспіль-
ства.

Навчально-освітянська робота
щодо формування свідомого та відпо-
відального ставлення до свого здо-
ров’я та здоров’я оточуючих є важ-
ливою складовою у вирішенні цієї
проблеми сучасності, яка передбачає
формування знань, умінь та навичок
культури здоров’я та здорового спо-
собу життя.

У методиці викладання хімії недо-
статньо уваги приділяється змісту,
формам, методам, які дозволяють у
процесі вивчення шкільного курсу
хімії формувати культуру здоров’я.
Деякі аспекти цієї проблеми, які пред-
ставлені нами  в низці публікацій [1—
5], стосуються викладання хімічних
дисциплін у педагогічному універси-
теті.

Етап же шкільної хімічної освіти
потребує розробки конкретних мето-
дик формування культури здоров’я з
використанням «здоров’язберігаю-
чих» технологій [6], до яких можна
віднести активні методи навчання,
метод проектів, колективно-групові,
модульні технології, диференційоване
навчання. При цьому формами про-
ведення роботи, на нашу думку, є уро-
ки, де обговорюються проблеми здо-

Роман С. В.,
Крючок Л. М.

ров’я та здорового способу життя, ігри,
театралізовані вистави, семінари-
практикуми, конференції, круглі столи,
заняття школи здоров’я тощо.

Важливий та обширний матеріал
з цього питання надає шкільний курс
органічної хімії. Це пов’язано зі спе-
цифікою навчальної дисципліни, ви-
соким розвитком науки хімії, промис-
ловості органічного синтезу, товари
якої міцно ввійшли в наше життя.

З метою стимулювання інтелекту-
альної діяльності школярів старшої
школи, пошуку гармонії у світі при-
роди та усвідомлення особистісної
позиції у відносинах з нею пропонує-
мо організувати роботу учнів за на-
вчальними картками, зміст яких адап-
товано до тематики програми
шкільного курсу хімії (згідно з класа-
ми органічних сполук). Навчальні
картки складаються з двох частин:
першої – інформаційної (додатковий
матеріал з проблем культури здоро-
в’я до тем, що вивчаються) та другої,
– процесуального засвоєння матері-
алу, – яка містить завдання для само-
стійної або групової роботи з наступ-
ним їх обговоренням та контролем з
боку вчителя. Робота з навчальними
картками передбачає такі дії:

• прочитати поданий матеріал;
• виписати формули речовин, які

впливають на здоров’я людини;
• написати за необхідністю

рівняння хімічних перетворень з ука-
заними речовинами;

• встановити  причинно-на-
слідкові зв’язки між властивостями
сполук та їх фізіологічною дією на
організм людини;

• указати, як запобігти шкідливої
дії органічних речовин конкретного
класу на здоров’я людини;

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß Ê Ó ËÜ Ò Ó ÐÈ
ÇÄÎÐÎÂ’ßÔÎÐÌÓÂÀÍÍß

в учнів старшої школи в процесі вивчення органічної хімії
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• скласти узагальнюючу таблицю, де вка-
зати назви речовин, вплив їх на організм лю-
дини, запобіжні заходи отруєння;

• за завданням учителя провести розрахун-
ки мінімальної концентрації речовин, їх маси
та об’єму, достатніх для отруєння людини.

Картка № 1. Насичені вуглеводні
Вуглеводні жирного ряду в стані газу й пару

згідно з термінологією промислової санітарії
прийнято називати інертними, оскільки в
організмі вони практично не змінюються. Ця
група речовин проникає в органи дихання й
надходить у кров завдяки дифузії через висо-
корозвинену поверхню легеневих альвеол.

Природний газ (метан) при накопиченні
в повітрі знижує відносний вміст кисню. По-
ступово людина починає відчувати ознаки
кисневого голодування – слабкість, ядуху. Крім
того, не володіючи отрутною дією, метан,
проте, має слабкі наркотичні властивості, тому
людина перестає його відчувати.

Наркотична дія найбільш яскраво вираже-
на в гомологів метану – пропану і бутану, які
часто використовують як побутові гази, особ-
ливо в балонних установках. Ці вуглеводні
проникають в організм і через шкірний по-
крив. У цьому випадку людина непритомніє
швидше, а приходить до пам’яті довше, ніж
під впливом природного газу.

У чистому вигляді розглянуті вуглеводні
запахом не володіють. Тому для своєчасного
виявлення витоків до них додають одорант –
речовину з надзвичайно сильним неприєм-
ним запахом (метил- або етилмеркаптан).
Присутність метилмеркаптану виявляється в
повітрі в концентрації вище 2,1·10-8 мг/л. Це
значення невимірно менше нижньої межі зай-
мання суміші газу з повітрям.

Інший аспект хімії алканів пов’язаний з
розробкою екологічно чистого палива з ви-
сокою детонаційною стійкістю. Це передба-
чає мінімізацію використання етилованого
бензину з тетраетилсвинцем (ТЕС) у якості
антидетонатора. Причина полягає в надзви-
чайній отруйності ТЕС (уражає ЦНС). Гра-
нично допустима концентрація (ГДК) ТЕС у
повітрі становить 3·10-6 мг/л. Автомобільний
парк світу щорічно викидає в атмосферу 250
кілотонн свинцю та його сполук і таким чи-
ном забруднює довкілля.

Завдання
1.Які з перелічених речовин при викори-

станні в якості палива в двигунах внутрішньо-

го згоряння могли б стати джерелом забруд-
нення навколишнього середовища: метан,
водень, керосин, амоніак, карбон (ІІ) оксид?
Відповідь поясніть.

2. Розкрийте взаємозв’язок між добуван-
ням й транспортуванням природних джерел
вуглеводнів та проблемою забруднення алка-
нами атмосфери, ґрунтів і водного середови-
ща.

3.Обчисліть об’єм природного газу (вміст
метану – 98%), необхідний для обігріву 100-
квартирного будинку протягом доби, якщо
витрати тепла на одну квартиру становлять
1000 кДж, а тепловий ефект згоряння метану
– 890 кДж/моль.

4.Масова частка сульфуру в нафті стано-
вить 1,7%. Сульфур (IV) оксид, що утворюєть-
ся при спалюванні нафти, видаляють з по-
вітря продуктом розкладу кальцій карбонату.
Обчисліть масу СаСО3, необхідну для погли-
нання сірчистого газу, що утворився внаслі-
док спалювання 1 т нафти, якщо ефективність
процесу становить 22%.

5. Запропонуйте схему розкладу ТЕС.
6. З’ясуйте, які марки бензину використо-

вують на автомашинах вашого міста, най-
ближчого заводу, школи тощо. Яке їх октано-
ве число?
Картка № 2. Ненасичені вуглеводні
Етилен, що утворюється в рослинах з амі-

нокислоти метіоніну, ініціює дозрівання
плодів. Це стало підставою для синтезу регу-
лятора росту – естрелу (Cl-CH2-CH2-PO3H2),
що легко проникає в тканини рослини й
гідролізується з утворенням етилену. Зазначе-
на речовина використовується для раннього
дружного та прискореного дозрівання зібра-
них плодів.

ГДК ацетилену 500 мг/м3. Практично от-
руєння викликає фосфін, який утворюється
паралельно з ацетиленом при дії води на
кальцій фосфід, що міститься як домішка до
карбіду.

З похідних насичених і ненасичених вуг-
леводнів найбільш широкий спектр фізіологіч-
ної дії виявляють їхні галогенозаміщені. Ди-
хлорметан, хлороформ, тетрахлорметан і хло-
ретен є канцерогенами та порушують функ-
цію печінки навіть малими дозами. 1,2-Ди-
хлоретан викликає загальне отруєння органі-
зму: при всмоктуванні через шкіру з’являєть-
ся головний біль, очі застеляє «туман», вини-
кає загальна слабкість і стан сп’яніння. Пере-
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раховані сполуки, а також метилхлорид, етил-
хлорид і фторотан CF3CHClBr виявляють нар-
котичну й нейротоксичну дію й тим самим
збуджують або пригнічують ЦНС. Гексахло-
ретан застосовується як інсектицид (засіб бо-
ротьби зі шкідливими комахами) і глистогін-
ний засіб у ветеринарії, гексахлорбутадієн –
для боротьби з філоксерою, йодоформ – як
антисептик.

Широке застосування в техніці охолоджен-
ня одержали поліфторхлорвуглеводні. Фрео-
ни використовують як холодоагенти й роз-
чинники інсектофунгіцидів для утворення
аерозолів. Однак переважує їхній руйнівний
вплив на озоновий шар Землі.

При вивченні властивостей та галузей за-
стосування продуктів реакцій полімеризації
етиленових і дієнових вуглеводнів необхідно
ознайомитися з існуючими технологіями ути-
лізації полімерів як одним із способів охорони
навколишнього середовища.

Завдання
1.Складіть схему гідролізу естрелу.
2.Продукт приєднання хлору до етилену

– дихлоретан одержав широке застосування
для боротьби з амбарними шкідниками. Ви-
ходячи з норми 300 г дихлоретану на 1 м3

приміщення, знайдіть кількість цієї речовини,
необхідну для знезараження приміщення ку-
батурою 500 м3.

3.Ацетилен вибухає з розкладом на прості
речовини. Чи є синтез ацетилену з простих
речовин екзо- або ендотермічною реакцією?
Напишіть відповідне рівняння реакції.

4. Запропонуйте способи переробки кар-
бідного шламу.

5.Покажчик рівня в цистернах з рідким
киснем заповнюють тетраброметаном, який
одержують з ацетилену. Запишіть схему ре-
акції утворення цієї сполуки.

6. Чому виробництво високомолекуляр-
них сполук (ВМС) вважається «брудним»?

7.Охарактеризуйте основні напрями ути-
лізації виробів із ВМС.

8. Ефективним засобом боротьби з вогнем
є тетрафтордиброметан, у молекулі якого ато-
ми галогенів розподілені симетрично між ато-
мами карбону. Напишіть структурні формули
цієї речовини та її можливих ізомерів.

9.Дифтордихлорметан, який використову-
ють в якості холодоносія в холодильниках,
одержують дією фтороводню на тетрахлор-
метан. Складіть рівняння відповідної реакції.

10. Розгляньте такі екологічні наслідки ви-
робництва галогенвуглеводнів: забруднення
стічних вод, знищення озонового шару, пере-
робка полівинілхлоридних виробів, застосу-
вання пестицидів (ДДТ та інші).
Картка № 3. Ароматичні вуглеводні
Бензен та його гомологи (толуен, ксиле-

ни) викликають загальне отруєння організму
(запаморочення, нудота, порушення дихання
аж до повної зупинки). Вищі (багатоядерні)
ароматичні вуглеводні мають канцерогенну
дію й посилено вивчаються у зв’язку з про-
блемами виникнення та профілактики раку.
Одними з найсильніших канцерогенних аро-
матичних сполук є заміщені бензантрацену, а
також дибензантрацен і бензпірен (формули
цих сполук учитель представляє на таблиці).

Канцерогенні арени містяться в кам’яно-
вугільній смолі, сажі, продуктах піролізу
органічних речовин. Бензпірен утворюється
при неповному згорянні різних органічних
речовин, міститься в тютюновому димі та є
причиною захворювання курців на рак легенів
і шкіри. Забруднення атмосфери (а отже, ґрун-
ту, води, рослин, продуктів харчування) бен-
зпіреном різко збільшилось у зв’язку з розвит-
ком автомобільного транспорту.

Особливу увагу викликає той факт, що в
організмі людини є речовини стероїдної бу-
дови (холестерин, жовчні кислоти, статеві
гормони, гормони надниркових залоз, вітамін
D), які можуть бути джерелом канцерогенних
агентів.

Завдання
1.Користуючись хімічним енциклопедич-

ним словником, розгляньте галузі застосуван-
ня та фізіологічну дію таких  похідних бензолу
–хлорбензолу, гексахлорбензолу та гексахлор-
циклогексану.

2.Для протруювання насіння зернових
культур використовують гексахлорбензол. Без
проведення розрахунків укажіть, чого в ньо-
му більше за масою – карбону чи хлору?

3.Які стадії коксохімічного виробництва
негативно впливають на навколишнє середо-
вище?

4.Охарактеризуйте позитивне та негатив-
не значення процесів добування ароматичних
вуглеводнів з природної сировини.

Картка № 4. Спирти
При роботі з метиловим спиртом слід па-

м’ятати, що він надзвичайно отруйний: у
травному тракті утворює формальдегід і му-
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рашину кислоту. Потрапляння до організму
кількох грамів (близько 10 мл) метанолу вик-
ликає сліпоту, а дещо більші кількості (понад
30 мл) – смерть. У зв’язку з цим метиловий
спирт використовують тільки для технічних
потреб. На склянці з речовиною завжди
обов’язково роблять напис «Метанол – отру-
та».

Етиловий спирт у малих дозах викликає
сп’яніння, а у великих – обумовлює стан,
близький до наркозу, із загальною нечутливі-
стю, який може закінчуватись смертю. Отже,
за дією на організм етанол є наркотиком і може
викликати захворювання, відоме під назвою
алкоголізм. Етиловий спирт – прекрасний
антисептик, використовується в хірургії для
знезараження інструментів та операційного
поля.

Якщо гідролізний спирт містить отруйний
метанол як домішку, то спирт, отриманий з
картоплі або злаків, – сивушні олії (пропіло-
вий, бутиловий, ізобутиловий і ізоаміловий
спирти). У чистому вигляді (ГДК 10 мг/м3)
перераховані компоненти сивушної олії особ-
ливо небезпечні при утиранні в шкіру, аж до
смертельних отруєнь. Їхні пари подразнюють
слизові оболонки, викликають головний біль,
нудоту, у важких випадках – глухоту, марення.

Характеризуючи фізіологічну дію багатоа-
томних спиртів, відзначимо загальну от-
руйність етиленгліколю і тринітрату гліцери-
ну. Останній («нітрогліцерин») у малих кілько-
стях розширює кровоносні судини серця й ви-
користовується в медицині для лікування сте-
нокардії.

Завдання
1.Обґрунтуйте кожну галузь застосуван-

ня одно- та багатоатомних спиртів їх фізич-
ними та хімічними властивостями. Напишіть
відповідні рівняння реакцій.

2. Розкрийте значення хімічної грамотності
населення з позиції зростання обсягів вироб-
ництва та використання токсичного метанолу.

3.Стічні води хімічного підприємства
містять метанол. Запропонуйте способи їх
очистки.

4.Яке значення мають синтетичні мето-
ди одержання етанолу з погляду збереження
харчової сировини?

5. Чому, на вашу думку, сучасна антиалко-
гольна пропаганда не є ефективною?

6.Дізнайтеся, чи використовують анти-

фризи в автомашинах вашої місцевості. Оз-
найомтеся з їх складом, властивостями та
правилами користування.

Картка № 5. Феноли
Серед похідних ароматичних вуглеводнів

найбільший фізіологічний вплив має фенол.
Фенол (ГДК 0,3 мг/м3) як попередник діок-
синів здатний викликати загальне тяжке от-
руєння завдяки потраплянню в організм не
тільки через рот, але й при  всмоктуванні че-
рез шкіру безпосередньо в кров. При попа-
данні на шкіру викликає опіки, а потім омерт-
вляння ділянок, куди потрапив навіть 2—3%
розчин. Положення ускладнюється тим, що
речовина викликає місцеву анестезію, тому
можливий смертельний результат навіть від
маси 2 грами.

Фенол вбиває багато мікроорганізмів, тоб-
то має дезинфікуючі й антисептичні власти-
вості.

Питання одержання й застосування фено-
лу безпосередньо пов’язані з проблемою охо-
рони навколишнього середовища від промис-
лових відходів, що містять фенол, тому що вони
небезпечні для тваринних і рослинних
організмів. Це пояснюється тим, що фенол
легко окиснюється розчиненим у воді киснем.
Цей процес погіршує якість води: у ній не ви-
стачає кисню — живі організми, у тому числі
риби, гинуть.

Завдання
1.Один з методів визначення  вмісту

вільного вапняку в цементі заснований на
здатності вапняку утворювати з фенолом фе-
нолят. Складіть рівняння цієї реакції.

2.Для дезінфекції широко застосовується
0,5% розчин фенолу. Визначте масу води, не-
обхідну для приготування такого розчину з 0,2
моль фенолу.

3. Запропонуйте рівняння реакції повно-
го окиснення фенолу киснем, розчиненим у
природній воді.

4.Користуючись матеріалом підручника,
розгляньте заходи щодо охорони навколишньо-
го середовища від відходів, що містять фенол.

Картка № 6. Альдегіди і кетони
Серед численних альдегідів і кетонів

найбільш важливе промислове значення ма-
ють формальдегід, ацетальдегід і ацетон, тому
їхня фізіологічна дія вимагає докладного роз-
гляду.

Формальдегід – отруйний газ (ГДК 0,5
мг/м3), діє подразливо на слизові оболонки
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очей і дихальних шляхів, викликає біль у гру-
дях, кашель. 40% водний розчин формальде-
гіду (формалін) використовується для консер-
вування анатомічних препаратів, дезинфекції
зерно- і овочесховищ, парників, теплиць, для
протруювання насіння. Необхідно вказати, що
у формаліні міститься 8% метанолу, тому мож-
лива смерть від потрапляння усередину 25 мл
формаліну.

При взаємодії формальдегіду з амоніаком
утворюється уротропін (CH2)6N4. Уротропін
використовують у медицині як сечогінний
засіб, складову частину протигрипозного пре-
парату кальцексу, при лікуванні ниркових за-
хворювань, зовнішньо – як протигрибковий
препарат.

Пари ацетальдегіду викликають подраз-
нення слизових оболонок, ядуху, головний
біль.

Тривале однократне вдихання парів аце-
тону обумовлює загальне отруєння організму,
хронічне – наркотичну залежність, поразку
печінки і сухість слизових оболонок. У біохі-
мічних дослідженнях ацетон використовують
для осадження білків. Причому якщо формалін
викликає їхню денатурацію, то короткочасна
дія ацетону при низьких температурах дозво-
ляє здійснювати оборотне осадження білків
без порушення природної структури.

Завдання
1.Для протруювання 10 кг зерна пшениці

використовують 1 кг розчину, одержаного
змішуванням 1 кг формаліну з 299 мл води.
Яка маса формальдегіду потрібна для протру-
ювання 20 т зерна?

2.Складіть рівняння реакції утворення
уротропіну.

3.Як пов’язані властивості формальдегіду
з його пагубним впливом на живі організми?

4.У чому полягає шкідливість виробниц-
тва ацетальдегіду за методом Кучерова?

Картка № 7. Карбонові кислоти
та їхні похідні

Мурашина кислота – рідина з різким запа-
хом, вдихання її парів (ГДК 1 мг/м3) викликає
сильне подразнення дихальних шляхів і сли-
зових оболонок очей. На шкірі утворює пу-
хирці, що зберігаються 2—3 дні. Повна втра-
та зору від крапель розчину з концентрацією
вище 7%, смертельний результат від дози
більш 10 грам.

Мурашина кислота застосовується в хар-
човій промисловості для консервування соків

і білково-вітамінних концентратів, для дезин-
фекції бродильних чанів при виробництві
спирту, пива, для дезинфекції бджолиних ву-
ликів, у медицині (1,25% спиртово-водний
розчин мурашиної кислоти називають «мура-
шиним спиртом») як зовнішній засіб для ліку-
вання ревматизму, болю у суглобах та ін.

Пари оцтової кислоти також подразнюють
верхні дихальні шляхи (ГДК 5 мг/м3), на шкіру
діють розчини з масовою часткою речовини
понад 30%, на очі – понад 2%.

У харчовій промисловості оцтову кисло-
ту використовують як смакову добавку (хар-
човий оцет) і консервант (оцтова есенція).
Розчини алюміній і плюмбум ацетатів вияв-
ляють дубильну дію й застосовуються в ме-
дицині як примочки.

Більшість вищих жирних карбонових кис-
лот, переважно нормальної будови й з пар-
ною кількістю атомів карбону, у вигляді естерів
гліцерину входять до складу тваринних і рос-
линних жирів, а також є складовими восків.

Особливе значення для організмів тварин
і людини мають незамінні поліненасичені кис-
лоти – лінолева, ліноленова й арахідонова. У
цих організмах зазначені кислоти не синтезу-
ються і при відсутності їх у їжі (рослинні олії)
відзначаються порушення обміну холестери-
ну, зупинка росту, захворювання шкіри й інші
патологічні зміни, властиві авітамінозу F.

З дикарбонових кислот особливу небезпе-
ку має щавлева кислота. В організмі вона ут-
ворює важко розчинний у воді кальцій окса-
лат. Гострі кристали цієї солі ушкоджують кро-
воносні судини, утворюють оксалатні камені
в нирках і сечовому міхурі. Ефективна щавле-
ва кислота проти вааратозу бджіл.

Солі й естери галогенованних феноксіалі-
фатичних кислот є важливими селективни-
ми отрутами для рослин. Зокрема, широко
застосовуються гербіциди на основі 2,4-ди-
хлорфеноксіоцтової кислоти.

При розгляді синтетичних мийних засобів
як альтернативного варіанту милам необхід-
но зупинитися на питаннях охорони навко-
лишнього середовища від забруднень ними і
виробництві біобезпечних детергентів.

Завдання
1.Щоб запобігти втратам кормів для тва-

ринництва під час їх зберігання використову-
ють консерванти. До них належить мураши-
на, оцтова,  молочна й бензойна кислоти.
Запропонуйте способи добування бензойної
кислоти.
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2. Гербіцид 2,4-Д (натрієва сіль 2,4-ди-
хлорфеноксіоцтової кислоти) використовують
для знищення бур’янів у посівах зернових
культур. Складіть рівняння синтезу гербіциду
2,4-Д з 2,4-дихлорфеноляту натрію та моно-
хлорацетату натрію.

3.Наведіть інші приклади хімічних засобів
захисту рослин, що є похідними оцтової кис-
лоти.

4.Охарактеризуйте переваги та недоліки
синтетичних мийних засобів, порівнюючи їх
з милами.

5.Основним дієвим компонентом таких
відомих лікарських препаратів, як валідол і
корвалол, є етиловий естер альфа-бромізова-
леріанової кислоти. Запропонуйте структур-
ну формулу названого естеру.

6.Наведіть приклади застосування по-
хідних карбонових кислот у якості синтетич-
них хімічних матеріалів у побуті.

7.Які вимоги ставляться до хімічних за-
собів захисту рослин та поверхнево-активних
речовин з погляду охорони навколишнього
середовища?

Картка № 8. Вуглеводи
Репродукція органічних речовин і генера-

ція кисню є одними з найважливіших аспектів
практичного значення вуглеводів у житті лю-
дини. В результаті фотосинтезу рослинність
Землі щорічно утворює понад 100 млрд. тонн
органічних речовин (переважно вуглеводів),
засвоює при цьому близька 200 млрд. тон ву-
глекислого газу й виділяє приблизно 145
млрд. тонн кисню.

Глобальна екологічна проблема, що стоїть
нині перед людством, пов’язана з інтенсифі-
кацією техногенного впливу на атмосферу
Землі, котра наряду зі зменшенням озонового
шару сприяє збільшенню вмісту СО2 в атмос-
фері. Таке збільшення вмісту вуглекислого газу
призводить уже сьогодні до глобального по-
тепління клімату, що загрожує підвищенням
рівня Мирового океану й затопленням знач-
ної частини суші. Рішення цієї серйознішої
проблеми бачиться, по-перше, в Міжнародній
конвенції про квоти на викиди СО2 в атмос-
феру (Токіо, 1997 р.), яка стимулює пошук но-
вих технологій з обмеженими викидами вуг-
лекислого газу. По-друге, необхідні негайні
роботи по збереженню та відновленню фітоп-
ланктону й лісового покриву Землі – голов-
них фабрик фотосинтезу.

Целюлозно-паперове виробництво зали-

шається одним із серйозних забруднювачів
середовища, перш за все водних ресурсів. Таке
виробництво потребує значних об’ємів води
високої якості. Тому очистка стічних вод по-
дібних виробництв є складним завданням.
Нові технології із замкнутим колом викори-
стання води або її обмеженим застосуванням
– варіанти рішення екологічних проблем ви-
робництва паперу та целюлози.

Виробництво та споживання алкогольних
напоїв, незважаючи на антиалкогольну про-
паганду, мають багатовікову історію й будуть
супроводжувати людину в майбутньому, хоча
відомий пагубний вплив алкоголю на здоро-
в’я. Грамотна, серйозна пропаганда тверезо-
го способу життя або споживання напоїв із
невисоким вмістом етанолу (сухі та столові
вина, пиво тощо), виробництво високоякіс-
них алкогольних напоїв із харчової сирови-
ни, жорсткий контроль їх якості необхідні для
збереження здоров’я людини.

Завдання
1.На яких властивостях ґрунтується вико-

ристання глюкози як лікувального засобу?
2. Запропонуйте  способи утилізації

відходів цукрового виробництва, зокрема
кальцій карбонату.

3. За світловий день листок буряку пло-
щею 1 дм3 може поглинути 44,8 мл (н.у.) вуг-
лекислого газу. Яка маса глюкози утвориться
при цьому внаслідок фотосинтезу?

4.Кожний гектар пшениці за літо виділяє
в атмосферу 15 т кисню. Скільки крохмалю
при цьому утворюється?

5.Яка маса кукурудзяних зерен необхідна
для одержання 115 кг спирту з масовою част-
кою етанолу 96%, якщо вихід спирту стано-
вить 80%? Масова частка крохмалю в куку-
рудзяних зернах – 70%.

6.Масова частка целюлози в деревині до-
рівнює 60%.  Яка маса спирту може бути одер-
жана при бродінні глюкози, що утворюється
при гідролізі тирси масою 810 кг? Урахувати,
що спирт виділяється з реакційної системи у
вигляді розчину з масовою часткою води 8%;
вихід етанолу внаслідок виробничих втрат –
70%.
Картка № 9. Азотовмісні органічні

сполуки
Нижчі аміни (ГДК до 25 мг/м3), як і амоні-

ак, викликають сильне подразнення вологих
тканин, аж до хімічного опіку, виникає ядуха,
приступ кашлю, кров’янисті виділення з носа,
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тремтіння голови. Від розчинів амінів мож-
лива повна втрата зору, сильне печіння і по-
червоніння шкіри.

Аміни, що володіють запахом риби (осе-
ледцевого розсолу), служать принадою в бо-
ротьбі з польовими гризунами.

Ароматичний амін анілін (ГДК 3 мг/м3) і
його попередник нітробензол відносяться до
токсичних речовин, особливо небезпечних у
застосуванні (тератогени і канцерогени). Як і
фенол, анілін та його солі мають властивість
швидко всмоктуватися в організм навіть че-
рез неушкоджену шкіру, і розвивається загаль-
не отруєння внаслідок пригнічення внутріш-
ньоклітинного дихання (посиніння губ, голов-
ний біль, шум у вухах, мерехтіння в очах, роз-
лад мовлення). Незважаючи на це, ароматичні
аміни широко використовуються для вироб-
ництва сульфаніламідних лікарських препа-
ратів, антиоксидантів, гербіцидів тощо.

Діаміни та їхні похідні є біологічно актив-
ними речовинами, що відіграють важливу
роль у регуляції обміну й функцій, у тому числі
ЦНС. 1,4-діамінобутан (путресцин) і 1,5-ді-
амінопентан (кадаверин) відомі як «трупні от-
рути», що утворюються при гнитті білків
(трупів тварин), зокрема при декарбоксилю-
ванні амінокислот орнітину й лізину. Кадаве-
рин у невеликих кількостях знайдений у му-
хоморах, пивних дріжджах, а також у сечі й
екскрементах людей, хворих на холеру і цис-
тинурію.

З аміноспиртів відзначимо холін [НО-СН2-
СН2-N(СН3)3]

+ОН- – речовину, що знижує кро-
в’яний тиск. При ацилюванні холін пере-
творюється на ацетилхолін, який бере участь
у передачі нервового збудження (нейромедіа-
тор головного мозку). Холін є також складо-
вою частиною важливих природних жиро-
подібних речовин – фосфатидів (у тому числі
лецитину).

Традиційно альфа-амінокислоти розгляда-
ють як структурні компоненти білків. У той
же час їм належить провідна роль в обмінних
процесах (азотистий обмін), синтезі гормонів,
небілкових компонентів ферментів, азотистих
основ нуклеїнових кислот. Ряд амінокислот є
незамінними – в організмі не синтезуються й
обов’язково повинні надходити з їжею (валін,
лейцин, ізолейцин, треонін, лізин, метіонін,
фенілаланін і триптофан).

Завдання
1.Необхідно після досліду відмити посуд

від отруйного аніліну. Що б ви для цього ви-
користали: воду, розбавлений розчин натрій
гідроксиду чи хлоридної кислоти. Дайте по-
яснення.

2.У фотографії в якості проявника викори-
стовують пара-амінофенол. Напишіть рівнян-
ня його реакцій з хлоридною кислотою та
калій гідроксидом.

3. Розкрийте проблему використання хар-
чових азобарвників на основі похідних аро-
матичних амінів.

4.Напишіть структурні формули двох со-
лей путресцину, які він може утворювати при
взаємодії з хлоридною кислотою.

5.Складіть схему синтезу ацетилхоліну з
холіну та оцтової кислоти.

6. Чому амінокислоти використовують як
зміцнювальний засіб?

7. Білки лежать в основі життєдіяльності
організму. Надайте ґрунтовні пояснення.

8.Що таке, на вашу думку, повноцінні й
неповноцінні білки?
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ПОШИРЕННЯ поняття компетент-
ності у сфері педагогіки пов’язано з

прагненням наблизити навчання й вихован-
ня до реального життя, комплексно оцінюю-
чи освітні результати.

Уточненню сутнісних характеристик еко-
логічної компетентності присвячено вже чи-
мало праць науковців і педагогів-практиків
(А.С. Вітинська, Г.С. Гойдаш, В.В. Маршиць-
ка, О.Л. Пруцакова, Н.А. Пустовіт, С.В. Шмалєй
та інші).

Метою цієї статті є обґрунтування кри-
теріїв, ознак і засобів вивчення сформованості
екологічної компетентності учнів загальноос-
вітньої школи на основі аналізу та узагальнен-
ня світового та вітчизняного досвіду розроб-
ки параметрів і засобів оцінювання ключових
компетентностей і екологічної культури шко-
лярів.

У розробці системи оцінювання екологіч-
ної компетентності доцільно, перш за все, звер-
нутися до світового досвіду. Ґрунтовний по-
рівняльний аналіз останнього здійснено
О.І. Локшиною [1].

Засадничі аспекти моделі оцінювання
ключових компетентностей  розроблено
Організацією економічного співробітництва
(OECD) та розвитку в рамках проекту DeSeCo.
До них віднесено такі положення:

— ключові компетентності – багатовимірні
утворення, що містять когнітивні, емоційні, мо-
тиваційні та ціннісні елементи. З огляду на це,
оцінювання ключових компетентностей має
вимірювати як когнітивні, так і не когнітивні
елементи з проекцією на освітні цілі та досяг-
нуті результати;

— між різними ключовими компетентно-
стями існує тісний взаємозв’язок і взаємоза-
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лежність. Тому для отримання валідних да-
них та достовірної інтерпретації результатів
необхідно використовувати множину оцінних
методів;

— ключові компетентності є постійно
змінною величиною. Проблемою в цьому кон-
тексті є вимірювання не стільки оволодіння
або не оволодіння ключовою чи ключовими
компетентностями, а визначення рівня тако-
го оволодіння – починаючи від базового до
високого, що пов’язано із розробкою відпові-
дної шкали [2,  с. 26].

Наведені положення актуальні для розроб-
ки оцінних параметрів екологічної компетен-
тності, оскільки вона класифікується нами
саме як ключова („базова”, „надпредметна”),
відповідаючи основним характерологічним
вимогам до подібних компетентностей. А
саме: екологічна компетентність є синтетич-
ною, поєднуючи комплекс природничих, гу-
манітарних та соціально-економічних знань,
умінь та відповідних ставлень, що набуваються
завдяки засвоєнню всього змісту освіти. Еко-
логічна компетентність не пов’язана з окре-
мим предметом, і набувається не лише завдя-
ки засвоєнню цілого комплексу знань, але й
передбачає формування практичного досвіду
обґрунтованої взаємодії з природою, що до-
сягається завдяки залученню учнівської молоді
до позаурочної природоохоронної діяльності,
участі в роботі неформальних громадських об’-
єднань чи окремих акціях. Нарешті, остан-
ньою вимогою, що висувається до надпред-
метних компетентностей, є визначення їх як
персональних засобів, „ноу-хау”, „процедур-
них знань”, які формуються після того, як шко-
лярі „забувають” фактичні знання, здобуті в
школі. Екологічна компетентність відповідає
цій вимозі також повно, як і двом попереднім,
оскільки навички й моделі поведінки, спря-
мовані на раціональне використання ресурсів
і збереження природи, розвиваються й прак-

Пустовіт Н. А.
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тикуються впродовж усього життя особис-
тості [2, с. 22].

Керуючись розумінням компетентності як
набутої характеристики особистості, яка охоп-
лює знання, уміння, навички та цінності й
дозволяє застосовувати останні на практиці,
О.І. Локшина зазначає, що для оцінювання
рівня набуття зазначеної характеристики ви-
користовуються комплексні вимірники.

Зокрема, Міжнародна програма з оціню-
вання навчальних досягнень учнів у сфері
функціональної грамотності (PISA), приділя-
ючи особливу увагу оцінюванню учнівських
умінь застосовувати набуті знання в різних
життєвих ситуаціях, використовує різні тес-
ти. Учні під час виконання завдання мають
продемонструвати вміння інтерпретувати тек-
сти, здійснювати рефлексію та оцінку, знахо-
дити необхідну інформацію, застосовуючи гра-
фіки і діаграми, мапи, схеми, таблиці, описи
й пояснення, інші форми подання інформації.

За допомогою такої моделі Програмою
PISA вимірюються грамотність у читанні, ма-
тематична й природнича грамотність. Зокре-
ма, для визначення рівня сформованості при-
родничої грамотності, що трактується як
здатність учнів використовувати природничі
знання для розв’язання проблем у реальних
життєвих ситуаціях, оцінюються вміння учнів:

— використовувати природничі знання в
життєвих ситуаціях;

— виявляти питання, на які може відпо-
вісти природознавство;

— виявляти особливості природничого
наукового дослідження;

— робити висновки на основі отриманих
даних;

— формулювати відповідь у зрозумілій для
інших формі [1, с. 28].

Оцінюючи наведений перелік, зазначимо
тісний взаємозв’язок між двома першими
вміннями: адже перед тим, як застосовувати
природничі знання, слід (свідомо чи підсвідо-
мо) ідентифікувати ситуацію як таку, що з цими
знаннями пов’язана. Третє вміння навряд чи
є життєво необхідним для пересічного грома-
дянина. А останні два – мають більш широку,
ніж природнича, сферу застосування й можуть
бути віднесені до загальнонавчальних вмінь.
У наведеному переліку відсутні компоненти,

вимірювання яких дає уявлення про аксіо-
логічні й практично-діяльнісні складові ком-
петентності. Загалом, для застосування з ме-
тою  дослідження сформованості екологічної
компетентності наведений перелік потребує
уточнення.

Приклади оцінних рівнів компетентностей
пов’язані з дослідженнями проблем мінімаль-
ної компетентності (що визначає не будь-який,
а лише достатній і необхідний рівень освіт-
ньої підготовки) чи досягнення стандарту. Такі
дослідження проводяться на національному
рівні у США, Великій Британії та деяких інших
країнах. На основі аналізу наведених О.І. Лок-
шиною даних про відповідне тестування в
різних штатах США можна встановити, що
оцінні рівні здебільшого представлені двома:
„склав – не склав” або „нижче за стандарти –
задовольняє стандарти”. Досить часто засто-
совується також трирівнева шкала: „відмінно
– задовільно – не склав”; „максимум – мінімум
– не прийнято”;  „цілком компетентний –
мінімально компетентний – не компетент-
ний”; „нижче за рівень – рівень – з відзнакою”;
„нижче за мінімальні сподівання – задоволь-
няє мінімальні сподівання – академічне виз-
нання” [1, с. 30—31].

Спроби дослідження сформованості ком-
петентностей дошкільників і учнівської молоді
непоодинокі у вітчизняній педагогічній науці.
Зокрема, М.В. Гончарова-Горянська, вивча-
ючи соціальну компетентність як сукупність
знань та вмінь, а також фіксованих ціннісних
орієнтацій, які зумовлюють просоціальну та
доцільну поведінку особистості в соціально-
му середовищі, описує її стосовно дітей до-
шкільного віку через параметри: рівень вияву,
який відображає ступінь розвитку соціальної
компетентності на різних етапах життя; межі
вияву компетентності, які окреслюють коло
впливу соціальних дій індивіда; сфери вияву,
за якими визначаються складові соціальної
компетентності: особистісна, комунікативна,
методична, громадянська.

Необхідність введення параметра рівня
розвитку соціальної компетентності детермі-
нується незавершеністю процесу соціально-
го виховання, здатністю людини до особис-
тісних змін протягом життя [3, с. 213]. Дослід-
ниця виділяє три рівні вияву соціальної ком-
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петентності особистості, пов’язані з певни-
ми віковими періодами онтогенезу:

1 рівень  (адаптації): особистість  не
здійснює власного вибору; як наслідок, не
приймає й не несе відповідальності за свої дії;
вона не справляє прямого впливу на життя й
діяльність інших людей. Цей рівень розвитку
компетентності є характерним для дітей до
одного-двох років та для недієздатних людей.

2 рівень (інтеграції) – людина здійснює
вибір мети та способу поведінки, керуючись
звичними, добре й некритично засвоєними
традиціями  та нормами, прийнятими в
суспільстві, або власними емоціями, і сти-
кається з наслідками вибору – як очікувани-
ми, так і з несподіваними. При цьому індивід
частково бере на себе відповідальність за свої
дії та їхні результати і здійснює вплив на най-
ближче оточення як один з учасників подій.

З рівень (індивідуалізації) — особистість
свідомо вибирає мету та способи дій залеж-
ності від передбачуваних результатів, розуміє,
що може зіткнутися з несподіваними наслідка-
ми, бере на себе відповідальність за вибір та
всі його наслідки. Лідер може здійснювати
цілеспрямований та непрямий вплив на до-
сить широке коло людей як організатор їхньої
діяльності [3, с. 214—215].

Серед виділених М.В. Гончаровою-Го-
рянською параметрів соціальної компетент-
ності особливо значущими для розробки оцін-
них параметрів компетентності екологічної
є також межі виявлення компетентності (ок-
реслює коло впливу соціальної діяльності
індивіда залежно від кількості людей, на яких
він поширює свій вплив індивід); та методич-
на компетентність (сукупність знань, умінь та
ціннісних орієнтацій, які зумовлюють викори-
стання ефективних способів дії у будь-якій
конкретній ситуації, те, що дозволяє людині
вибрати правильний інструмент для досяг-
нення мети [3, с. 215—216].

Л.І. Зайцева для дослідження ефективності
формування елементарної математичної ком-
петентності в дітей старшого дошкільного віку
застосовує критерії: ставлення до математич-
ної діяльності, обсяг та якість математичних
знань, здатність виявляти процесуальні й кон-
трольно-оцінні вміння. На їх основі дослідниці
виділяє чотири рівні математичної компетен-

тності: високий, достатній, середній та низь-
кий [4].

Три рівні мовної компетентності – висо-
кий, середній, низький – виділяє О.Д.Рей-
польська стосовно мовленнєвого розвитку
дітей у різновіковій групі дитячого садка  [5].

Суттєвими для визначення параметрів
оцінювання екологічної компетентності є на-
уково-педагогічні дослідження, що передба-
чали вивчення сформованості екологічної
культури школярів. Серед них особливе зна-
чення мають ті, у яких рівні сформованості
досліджуваних якостей відображають сутнісні
особливості кожного. Це роботи О.О. Колонь-
кової [6], О.В. Крюкової [7]; О.М. Лазебної [8];
В.В. Маршицької [9]; О.Л. Пруцакової [10].
Зокрема, О.В. Крюкова досліджує екологічно
доцільний, природобезпечний, нейтральний,
руйнівний типи поведінки молодших шко-
лярів у природі. О.Л. Пруцакова на основі си-
туативного тестування визначає активно-
природоохоронний, природовідповідний,
пасивно-агресивний та активно-агресивний
типи поведінки учнів основної школи стосов-
но природи, а О.М. Лазебна – активний при-
родовідповідний, ситуативно-активний при-
родовідповідний, антропоцентричний типи
екологічної позиції підлітків. О.О. Колонько-
ва співвідносить рівні й типи сформованості
в старшокласників ціннісного ставлення до
природи: високому рівню відповідає турбо-
тливий тип ставлення, середньому – раціо-
нальний та суперечливий, низькому – байду-
жий та руйнівний. В.В. Маршицька, беручи
за основу розробки М.В. Гончарової-Горянсь-
кої, виділяє три рівні сформованості екологіч-
ної компетентності учнів початкової школи:
адаптаційний безвідповідальний, адаптацій-
ний з конформним рівнем відповідальності,
адаптаційний з виконавським рівнем відпові-
дальності, адаптаційний з ініціативним рівнем
відповідальності [9, с. 23]. Досліджуючи ефек-
тивність  системи екологічної  освіти ,
С.В. Шмалєй виділяє предметний, відсторо-
нений, наслідковий, причинно-наслідковий,
абстрактний та теоретичний рівні сформова-
ності екологічної компетентності учнів, що, у
свою чергу, оцінюються дослідницею як низь-
кий (перших два), середній (два других) і ви-
сокий (два останніх) рівні [11,  с. 32].
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Обґрунтування авторської системи пара-
метрів оцінювання екологічної компетент-
ності школярів ураховує, що сутність оціню-
вання або просто оцінки складає інтерпрета-
ція співвідношення фактичного результату до
норми (чи бажаного) [12, с. 123].

Аналітична схема цього процесу стосов-
но екологічної компетентності матиме такий
вигляд:
Бажана ситуація      Реальна ситуація

Отже, перше завдання – визначити ета-
лон, зразок, з яким порівнюватимуться досяг-
нення школярів. Основою для розробки тако-
го еталона є ідея гармонізації взаємодії люди-
ни і природи, відображена в концепції еколо-
гічно збалансованого (сталого) розвитку й
розуміння екологічної компетентності як здат-
ності особистості вирішувати життєві ситуації,
пов’язані з безпосередньою чи опосередкова-
ною взаємодією з природним середовищем.

Структурними компонентами екологічної
компетентності виступають відповідні знан-
ня, уміння, досвід і ціннісні орієнтації. Ос-
таннім належить особлива – провідна – роль
у формуванні й виявленні компетентності.
Саме вони надають сенсу будь-якій людській
діяльності, вчинку,  адже одні й ті ж знання чи
вміння можуть бути застосовані як на збере-
ження природи, так і на її експлуатацію. Імпе-
ративно-ціннісним орієнтиром у виборі мо-
делі (стратегії) екологічно компетентної діяль-
ності і поведінки особистості виступає ідея
гармонійного співіснування з природою, зба-
лансованого розвитку суспільства. Оскільки
основою цінностей є потреби, визначення
екологічної компетентності можна уточнити
таким чином: екологічна компетентність —
здатність особистості відповідально вирішу-

вати життєві ситуації, підпорядковуючи задо-
волення своїх потреб принципам екологічно
збалансованого розвитку. Таке визначення
задає еталон, необхідний для порівняння, оці-
нювання.

Подальша розробка оцінних параметрів
екологічної компетентності вимагає порівня-
ти з еталонним зразком сформованість усіх
структурних компонентів досліджуваної ха-
рактеристики. Інакше кажучи це означає, що,
досліджуючи когнітивний компонент еколог-
ічної компетентності, маємо з’ясувати, чи мо-
жуть знання, набуті учнями, забезпечити гар-
монійну взаємодію з довкіллям? Чи достатні
вони за обсягом, а головне – за змістом? Ана-
логічним чином оцінюються вміння, цінності,
практична діяльність школярів стосовно на-
вколишнього природного середовища.

Цілком імовірно, що різні компоненти еко-
логічної компетентності будуть характеризу-
ватися різними рівнями сформованості. У та-
кому випадку назва кожного рівня складати-
меться з кількох слів, що відображатимуть про-
відну ознаку сформованості певного компо-
нента.

Беручи до уваги світову тенденцію щодо
використання комплексних показників, вар-
то вдатися до деяких узагальнень щодо
ціннісних і діяльнісних компонентів компетен-
тності.

Хоча компетентність як здатність діяти за-
лежить від того, наскільки особистість володіє
знаннями про навколишнє середовище та кон-
кретними навичками впливу (практичної
діяльності) на нього, проте її необхідною умо-
вою виступає готовність діяти. Остання ви-
являється, якщо особистість відчуває відпо-
відальність за стан довкілля, що, у свою чергу,
формується за умов усвідомлення особистістю
власної причетності як до деградації, так і до
збереження довкілля. Варто принагідно заз-
начити, що на формуванні почуття особистої
причетності до проблем довкілля наголо-
шується практично в усіх міжнародних доку-
ментах, присвячених екологічній освіті й ви-
хованню та освіті в інтересах збалансованого
(сталого) розвитку.

Застосовуючи для оцінювання екологічної
компетентності поняття відповідальності та
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причетності, одержуємо назви рівнів на
кшталт „глобально непричетний”, „краєзнав-
чий особистої причетності”, „конкретно відпо-
відальний”, „глобально відповідальний” тощо.

Наведені рівні сформованості екологічної
компетентності виявлено в ході дослідження.
Зокрема, виявилось, що школярі загалом кра-
ще обізнані з глобальними екологічними про-
блемами, аніж з регіональними чи місцеви-
ми, а екологічних відомостей, які можна було
б застосовувати в повсякденному житті, не
мають узагалі. На основі знань глобального
масштабу почуття особистої причетності не
формується, школярі сприймають екологічні
проблеми як щось від них надто далеке, існу-
юче поза зоною їхньої відповідальності, на що
вони не мають можливості впливати. Тому
вважають, що участь у їх вирішенні братимуть,
„коли стануть дорослими” чи „якщо професія
буде пов’язана з охороною природи”, або ж
взагалі „ніколи, оскільки буде інша професія”.

Означені рівні можуть бути співвіднесені
з оцінками типу „високий – низький”, серед
яких „глобально непричетний” розглядається
як низький, „глобально відповідальний” – як
високий, а два інших – як середній рівень
сформованості екологічної компетентності.

Отже, розробка параметрів оцінювання
екологічної компетентності учнів загальноос-
вітньої школи ввібрала міжнародний досвід
оцінки ключових компетентностей, методи
дослідження сформованості екологічної куль-
тури особистості, представлені у вітчизняних
науково-педагогічних дослідженнях, і враху-
вала тенденції і вимоги освіти в інтересах еко-
логічно збалансованого розвитку, у контексті
якої розглядається нині екологічна освіта й ви-
ховання. На основі критеріїв масштабності
знань, особистої причетності й відповідаль-
ності екологічна компетентність школярів оха-
рактеризована за допомогою параметра рівня.

Перспективи подальших досліджень по-
в’язані зі збором емпіричних  даних, їх
кількісною та якісною обробкою, аналізом та
інтерпретацією, що дозволить охарактеризу-
вати сформованість екологічної компетент-
ності учнів різного віку.
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ПОСТАНОВКА проблеми. Підлітко-
вий вік є визначальним у виборі осо-

бистістю свого місця в житті, оскільки харак-
теризується психологами як період пошуку та
активних спроб, спрямованих на усвідомлен-
ня власних інтересів, здібностей, суспільних
цінностей (І.Д. Бех, Л.І. Божович, Г.С. Кос-
тюк, А.В. Петровський, Д.І. Фельдштейн).
Необхідність вибору спонукає суб’єкта зрозу-
міти й оцінити навколишній світ, “розібратись”
у собі й визначити систему відносин, ставлень
до навколишнього, зокрема, і до природи.

Сьогодні освіта – чинник розвитку осо-
бистості. Особистісна орієнтація педагогічно-
го процесу слугує меті створення сприятли-
вих умов для самовизначення й самореалізації
особистості. Із самовизначенням учені-пси-

Лазебна О. М.
хологи пов’язують вияв і ствердження осо-
бистісної характеристики, психологічного но-
воутворення — позиції людини [4].

Формування екологічної позиції як особи-
стісної характеристики ціннісного ставлення
людини до природи відповідає сучасній
вітчизняній виховній парадигмі, що характе-
ризується гуманістичною спрямованістю, орі-
єнтацією на формування цінностей особис-
тості.

Ціннісне ставлення до природи є однією
із суттєвих ознак культурного рівня суспіль-
ства, його моральності. Саме позиція особи-
стості вказує, як у реальному житті суб’єкт по-
єднує слово й діло, як використовує набуті
знання й досвід для самовизначення та само-
реалізації.

Екологічна позиція як характеристика став-
лення людини до природи та до самої себе в
ній є критерієм рівня і темпів формування еко-
логічної культури.
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Таким чином, формування екологічної по-
зиції підлітків відображає становлення особи-
стості як творця навколишньої дійсності, до-
помагає здійснювати самоконтроль за своїми
намірами, вчинками та оптимально добира-
ти певні форми й варіанти поведінки в сис-
темі “людина—природне середовище” [4; 5].
Аналіз теоретичних джерел з проблеми.

Основи розв’язання проблеми формування
позиції особистості школярів закладено в пра-
цях відомих психологів та педагогів. Психо-
логічний доробок з цієї проблеми включає
розкриття сутності та значення позиції осо-
бистості, визначення її складових компонентів,
характеристику мотиваційно-потребнісної
сфери та вікових особливостей формування
(Б.Г. Ананьєв, Л.І. Божович, В.І. Войтко,
О.Л. Кононко, В.М. Мясищев, С.Л. Рубінш-
тейн, А.В. Петровський, Д.І. Фельдштейн). У
працях психологів і педагогів обґрунтовані
умови організації виховного процесу в школі,
сприятливі для розвитку особистості, розкри-
та важлива роль самовиховання в цьому про-
цесі (Т.С. Воропаєва, О.В. Киричук, С.В. Ку-
чанська, А.Л. Паукін, Н.Д. Пономарчук).

Психолого-педагогічні дослідження з еко-
логічного виховання стосуються проблеми
дослідження опосередковано, у контексті
формування екологічної культури особистості
(О.О. Колонькова, О.В. Король, С.Г. Лебідь,
Н.В. Левчук, Н.А. Пустовіт). Цілеспрямова-
не вивчення процесу формування екологіч-
ної позиції школярів не стало предметом дос-
лідження. Водночас дані констатувального
експерименту вказують на низький рівень
сформованості досліджуваної характеристи-
ки особистості у вихованців та на її антро-
поцентричну спрямованість [2]. Акту-
альність і своєчасність обраної теми дослі-
дження окреслюється протиріччям між по-
требою відповідної цілеспрямованої, систе-
матичної педагогічної роботи та реальним
станом її здійснення.

Метою виступає дослідження формуван-
ня екологічної позиції школярів.

Завдання полягає у визначенні особливо-
стей та обґрунтуванні педагогічних умов ви-
ховного процесу для підлітків.
Основний виклад матеріалу. Формуван-

ня активної позиції особистості передбачає
вироблення свідомого, відповідального став-
лення до навколишнього світу, що можливо
за умови готовності впливати на нього з ме-
тою отримання бажаних змін. Механізмом
розвитку цього процесу визначено оцінно-
орієнтаційну діяльність, що полягає у спосте-
реженні, аналізі, оцінці, контролі та самовиз-
наченні особистості у сфері взаємодії з до-
вкіллям.

Екологічну позицію особистості розуміє-
мо як складову екологічної культури, що обу-
мовлює рівень ціннісного ставлення людини
до природи: внутрішньо виявляється систе-
мою екологічних установок, мотивів, потреб,
цілей та цінностей; зовнішньо – діяльністю та
поведінкою.

У процесі формування екологічної позиції
підлітків, психологічним механізмом якого є
оцінно-орієнтаційна діяльність екологічного
характеру (її види – пізнавальна, ціннісно-орі-
єнтаційна, перетворювальна), виділено такі
етапи: усвідомлення своєї екологічної позиції;
оцінки та контролю своєї екологічної позиції;
визначення, вибору особистісної позиції у
взаємодії з природою [2]. Дієвість означеного
механізму забезпечує розвиток критичного
екологічного мислення школярів.

Наступним і доцільним виступає поетап-
не дослідження педагогічного процесу.

Внутрішні рушійні сили становлення осо-
бистості вимагають від підлітка здатності са-
мостійно аналізувати себе в міру наявного на
певний момент досвіду.

Серед психологічних особливостей
підлітків важливим для формування екологі-
чної позиції є розвиток абстрактно-логічного
мислення. Зміна інтересів, оперування понят-
тями зумовлюють формування як розумової
якості, так і нової потреби – теоретизування,
що дає можливість розуміти складні взаємо-
залежності і взаємозв’язки між елементами в
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межах окремих сфер діяльності та між ними
(Г.С. Костюк, М.Л. Фрідман, І.Ю. Кулагіна).

Дослідженнями (І.Д. Бех, Л.І. Божович,
А.В. Петровський) доведено, що на етапі усві-
домлення своєї екологічної позиції ефектив-
ними є такі форми й методи педагогічного
впливу, що спонукають учнів до виконання
певних дій зі спостережливості, аналізу та
оцінки. Основним засобом, що слугує досяг-
ненню цієї мети, виступає проблемна ситуа-
ція екологічного змісту. Для розв’язання по-
ставленої проблеми та формування оцінки у
взаємодії з природою учні мають бути забез-
печені достатньою інформативною базою.
Адже з психології відомо, що в разі неусвідом-
лення особистістю значущості проблеми для
інших і для себе формується неадекватна її
оцінка і, як наслідок, її розв’язання не є ре-
зультативно успішним.

Отже, перший етап формування екологіч-
ної позиції підлітків полягає в осмисленні еко-
логічних вимог, норм, оцінок, ідеалів, наслідків
порушень норм і правил екологічної поведін-
ки і є передумовою орієнтації учнів на мораль-
ний вибір у вирішенні проблемних ситуацій
екологічного характеру.

Надбання першого етапу формування еко-
логічної позиції підлітків:

• усвідомлення екологічних знань, аналіз
своєї взаємодії з природою сприяє формуван-
ню оцінно-орієнтаційних умінь та навичок
учнів;

• засвоєння екологічних понять, що сприяє
виробленню в підлітків здатності встановлю-
вати причинно-наслідкові зв’язки в системі
“людина—природа”;

• результатом спостереження та аналізу є
оцінка. Зіставляючи оцінку свого ставлення
до природи з оцінкою оточуючих, учень роз-
мірковує, переживає, що сприяє виробленню
певних поглядів, формуванню екологічної
позиції особистості.

Загалом, цей етап забезпечує теоретичне
підґрунтя, необхідне для вироблення екологі-
чної позиції особистості. Ефективність етапу

забезпечує формування когнітивного компо-
нента досліджуваної характеристики особис-
тості. Після цього етапу рівень екологічних
умінь підлітків усе ще залишається недо-
статнім. Його підвищення відбувається на та-
ких етапах оцінно-орієнтаційної екологічної
діяльності.

Інформативна складова будь-якої діяль-
ності невіддільна від практичної. Остання слу-
гує підґрунтям для вироблення відповідних
умінь та навичок. Відповідно, для формуван-
ня вмінь оцінно-орієнтаційної екологічної
діяльності доцільними є завдання, що сприя-
ють активізації критичного мислення, вима-
гають самостійного застосування знань, ак-
тивного вирішення учнями поставлених про-
блем.

Психологи зазначають, що в підлітковому
віці особистість відкриває свій внутрішній світ,
поступово переходить від пізнання до само-
пізнання, що сприятливо впливає на проце-
си осмислення світу особистого “Я”, а не
тільки зовнішніх подій (С.Л. Рубінштейн).
Пізнаючи себе, формуючи образ “Я”, підлітки
починають критично мислити, виробляти
власні підходи якісного аналізу особистісних
характеристик. Подальше узагальнення та
інтеграція цих уявлень передбачає усвідом-
лення підлітком себе як індивідуальності, ні на
кого не схожої й неповторної, у результаті чого
виробляються судження про себе, самооцін-
ка особистості (Л.С. Виготський).

Оцінка власних якостей може бути як по-
зитивною, так і негативною. Невдоволеність
тією чи іншою своєю характеристикою може
стати поштовхом до аналізу та спостережен-
ня, у результаті яких поступово з’явиться нова
якість — адекватна самооцінка.

Ураховуючи ці процеси, притаманні
підліткам, можна припустити, що включення
їх у спеціально розроблені ситуації екологіч-
ного змісту забезпечить розвиток адекватної
оцінки й самооцінки у взаємодії з природою.

Водночас самооцінка підлітків має дина-
мічний характер (Л.І. Божович, А.В. Петровсь-
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кий, С.Л. Рубінштейн, Д.І. Фельдштейн). З од-
ного боку, для підлітка залишаються значущи-
ми оцінні судження дорослих. Еталонними
якостями для нього виступають ті, що вияв-
ляються в інших людей. Отже, педагогічний
процес формування екологічної позиції має
орієнтуватися на форми й методи, у яких ви-
хователь виступає носієм позитивного став-
лення до природи, “зачинателем” активної
діяльності, спрямованої на її збереження.

Формуванню активної позиції сприяє роз-
виток емоційної та ціннісної сфер особистості.
Підліткам властиві переживання, пов’язані з
усвідомленням своєї індивідуальності, своїх
взаємовідносин з дійсністю. Виникає потре-
ба регулювати власну поведінку, співвіднося-
чи її з вимогами оточуючих і своїми власни-
ми уявленнями, самостійно коректувати її,
працюючи на позитивний результат того чи
іншого виду діяльності, тобто здійснюючи кон-
троль.

Рухливість емоційної сфери підлітків спри-
ятлива для збудження позитивних емоцій,
пов’язаних зі ставленням до природи, та його
корекції.

Надбання другого етапу формування еко-
логічної позиції підлітків:

• у результаті розширення кола власної
природоохоронної діяльності формуються еко-
логічні переконання підлітка, що полягають у
розумінні необхідності діалогічного підходу у
ставленні до довкілля. На основі переконань
виникають нові екологічні потреби  як
внутрішні прагнення підлітків діяти у відпо-
відності до екологічних норм і правил;

• оперуючи узагальненими моральними
категоріями стосовно ставлення людини до
природи, підлітки набувають здатності оціню-
вати не тільки зовнішні прояви, а й сутність
поведінки. Оцінювання власних дій і вчинків
та інших людей або цілого колективу визна-
чає моральність особистої  поведінки в
подібній ситуації.

Загалом цей етап присвячено формуван-
ню та корекції ціннісно-орієнтаційного ком-

понента екологічної позиції особистості.
На третьому етапі відбувається усталення

й закріплення вмінь та навичок оцінно-орієн-
таційної екологічної діяльності школярів шля-
хом повторення вчинків, дій. Дієвими мето-
дами на цьому етапі є творчі завдання, прийо-
ми стимулювання вибору поведінки в конк-
ретній ситуації.

Реалізація цього етапу передбачає, пере-
дусім, вибір мотивів і зразків проявів екологіч-
ної поведінки. Екологічний мотив спонукає до
дії і надає поведінці учнів суб’єктивного, осо-
бистісного смислу. Як моральна основа ви-
бору, мотив не є простою сумою усвідомле-
них підлітком абстрактних понять, ідей тощо.
Це реальна спонука до практичної дії, що виз-
начає взаємодію людини й природи. Мотиви
виробляються в процесі активної діяльності,
коли відбувається вибір певного способу дії
(К.О. Абульханова-Славська, А.Г. Асмолов,
Л.І. Божович, Г.С. Костюк).

Суттєвий розвиток пізнання, свідомості,
емоційно-ціннісного ставлення, контролю й
саморегуляції в підлітковому віці вказує на
здатність до самовиховання особистості.
Здійснення підлітком якісного аналізу власних
дій, вчинків, поглядів, їх регулювання і корек-
ція в разі потреби об’єктивує можливість виз-
начатися в прийнятті рішень, конструюванні
й виробленні оптимальних, морально вип-
равданих варіантів їх реалізації.

У процесі порівняння  того, що для
підлітка є вагомим і суттєвим у теперішньо-
му часі, та того, що складає нові бажання й
прагнення (і з’являється як результат набу-
того досвіду), формується нова оцінка, зміню-
ються еталони важливих для особистості
якостей. Відбувається переосмислення і зміна
ціннісних орієнтацій суб’єкта — процес, важ-
ливий для визначення й вибору позиції осо-
бистості у ставленні до оточуючого, зокрема
й до природи.

Надбання третього етапу формування еко-
логічної позиції підлітків:

• розвиток самосвідомості сприяє виник-
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ненню в підлітків вимогливості й об’єктив-
ної оцінки оточуючих та самого себе в став-
ленні до природи;

• у результаті активної діяльності, що пе-
редбачає дотримання екологічних норм і пра-
вил у повсякденному житті, формуються такі
якості, як самостійність, відповідальність,
ініціативність, обов’язковість.

Отже, на цьому етапі доцільно пропону-
вати учням екологічні ситуації, що вимагають
особистого вибору й визначення. Інтерпре-
тація повсякденних ситуацій у відносинах з
навколишнім середовищем є дієвою, якщо
підкріплюватиметься практично. Тому доціль-
но застосувати виховні впливи, що забезпе-
чують творчий підхід і реалізацію вибору,
зробленого учнями.

Оскільки, виходячи з теоретичного обґрун-
тування, екологічна позиція має динамічний
характер, специфічною особливістю обгрун-
тованого процесу формування досліджуваної
характеристики особистості є дотримання
послідовної реалізації зазначених трьох етапів
у кожному класі. Ця особливість обумовлена
також тим, що вікові особливості учнів у ме-
жах підліткового віку суттєво різняться.

Формування екологічної позиції передбачає
дотримання обґрунтованих у теорії виховання
загальних принципів: послідовності та непе-
рервності виховного процесу, комплексного
підходу до його здійснення, взаємозв’язку з
соціальною практикою (Ю.К. Бабанський).

Основоположними для оцінно-орієнта-
ційної екологічної діяльності є також принци-
пи особистісно орієнтованого виховання:
1) повага “самості” кожної дитини, визнання
її прав і свобод у взаємодії з вихователем;
2) ставлення до підлітка як до суб’єкта само-
розвитку в системі “людина—природа”, ви-
бору і становлення екологічних цінностей;
3) визначення міри особистих можливостей
учнів у вирішенні конкретних екологічних
справ та особистої значущості для них цієї ро-
боти; 4) зміна ролі вихователя на порадника
та старшого товариша й надання учням мож-

ливості самостійно оцінювати екологічну про-
блему, орієнтуватися у визначенні ставлення
до неї й вибору дії.
Висновок. Отже, ураховуючи результати

теоретичного аналізу з проблеми формуван-
ня екологічної позиції, дані констатувального
експерименту та вікової психології, що засвід-
чують, основою процесу формування дослі-
джуваної характеристики особистості є оцін-
но-орієнтаційна екологічна діяльність, а ефек-
тивність процесу забезпечує розвиток кри-
тичного екологічного мислення учнів, обґрун-
товано цілеспрямоване, поетапне формуван-
ня особистісної позиції в кожному класі. Ос-
новними педагогічними умовами виховання
екологічної позиції підлітків виступають: зас-
тосування у виховному процесі проблемних
ситуацій екологічного змісту, які сприяють ус-
відомленню сутності й закономірностей спо-
стереження, аналізу, оцінки, контролю, виз-
начення, формуванню вмінь та навичок кри-
тичного екологічного мислення учнів; залу-
чення школярів до творчої діяльності у сфері
взаємодії з природою.

Зазначені умови є наскрізними стосовно
обґрунтованих трьох етапів формування еко-
логічної позиції – усвідомлення своєї екологіч-
ної позиції; оцінки та контролю екологічної
позиції; визначення й вибору особистісної
позиції у взаємодії з природою.
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ПРОАНАЛІЗУВАВШИ нау-
кові ідеї та положення

відносно проектування програмно-
цільового управління системою со-
ціально-педагогічної підтримки дітей
з обмеженими можливостями в про-
мисловому регіоні, ми обрали розви-
вальний варіант вирішення проблем
хворих дітей на рівні всього регіону з
потужним промисловим потенціа-
лом. Це дозволило нам брати більш
масштабні орієнтири в роботі, а також
інтенсивно використовувати інно-
ваційні форми та методи управління
в усіх чотирьох її видах — плануванні,
організації, керівництві та контролі.
Такий підхід призвів нас до того, що
завдання, зміст та методи плануван-
ня, організації керівництва і контролю
в нашій системі соціально-педагогіч-
ної підтримки дітей з обмеженими
можливостями суттєво відрізнялись за
наслідками відносно аналогічних уп-
равлінських дій традиційної системи
вирішення проблем хворих дітей.

Наша експериментальна робота
включала перш за все оновлення стра-
тегії планування. Оновлення стратегії
планування містило в собі, додатко-
во до переліку звичайних планів опе-
раційного характеру (щорічні, поточні
на рівні області, міст (районів), на-
вчально-виховних закладів), доклад-
ний план стратегічного характеру, роз-

²ííîâàö³éí³ ôîðìè
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Тесленко В.В.
рахований на тривалий період (10
років), — це регіональна комплексна
програма соціально-педагогічної
підтримки дітей з обмеженими мож-
ливостями. Мета цієї програми визна-
чалася на підставі прогнозування ре-
зультатів відповідно до загальнодер-
жавних, національних інтересів та
інтересів розвитку промислового регі-
ону з його специфічними природни-
чо-географічними, соціально-еконо-
мічними, демографічними характери-
стиками, а також з історичними та
культурно-побутовими особливостя-
ми. Офіційне затвердження програми
на рівні обласної державної адмініст-
рації Донецького промислового регіо-
ну дозволило надати цьому стратегіч-
ному плану дій великої соціальної зна-
чущості, підключити до його виконан-
ня поряд з освітніми та медичними си-
лами (раніше це кваліфікувалося як
внутрішньовідомчі можливості)
діяльність інших відомств, організацій,
структур усіх зацікавлених юридичних
та фізичних осіб, спонсорів, меценатів
тощо. На виконання стратегічного пла-
ну дій обласного рівня аналогічні міні-
програми були розроблені в кожному
місті (районі) та затверджені у відпо-
відних держадміністраціях.

Крім того, більш високий ранг було
надано й оперативному плану дій за
рахунок створення плану цільового
призначення — це Робочий план на
виконання регіональної комплексної
програми соціально-педагогічної
підтримки дітей з обмеженими мож-

соціально-педагогічної підтримки
дітей з обмеженими можливостями
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ливостями. Такий Робочий план мав статус
додатку до регіональної комплексної програ-
ми й теж затверджувався на рівні облдержад-
міністрації. Таким чином, Робочий план ви-
конував функцію центральної ланки планів
операційного характеру всіх рівнів (обласно-
го, міського (районного), навчально-виховно-
го закладу). До виконання Робочого плану
були залучені міськ(рай)адміністрації, облас-
на, міські ради, Ради ректорів вищих навчаль-
них закладів ІІІ—ІV та І—ІІ рівнів акредитації,
Союз промисловців регіону, провідні дер-
жавні та приватні підприємства, організації,
громадські об’єднання, спілки тощо. Їх дії були
інтегровані та скоординовані. Таким чином,
виконання стратегічних та операційних
планів дій щодо соціально-педагогічної
підтримки дітей з обмеженими можливостя-
ми стало справою піклування всіх і кожного в
промисловому регіоні.

Але виконання майже більшої частини
пунктів Робочого плану покладалось на го-
ловне управління освіти і науки Донецької
облдержадміністрації та Донецький обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти.
Тому їх щорічні плани роботи входили до об-
ласного переліку планів операційного харак-
теру й мали у своєму змісті багато принципо-
во нового. Майже 50% управлінських і мето-
дичних дій цих планів було орієнтовано на
створення нової освітньої ситуації стосовно
дітей з обмеженими можливостями, що забез-
печувало спрямування планів на вирішення
випереджальних завдань соціально-педаго-
гічної підтримки дітей з обмеженими можли-
востями. Характерними в цих планах були такі
заходи:

• розробити інтегральну систему виявлен-
ня та персоніфікованого обліку дітей з обме-
женими можливостями на рівні навчально-
виховного закладу, міста (району), області;

• розробити і впровадити в роботу на-
вчально-виховних закладів особистісно орієн-
товану програму реабілітації та соціальної
адаптації дітей з обмеженими можливостями
за індивідуальною траєкторією;

• розробити та впровадити алгоритм скла-

дання програми соціально-педагогічної
підтримки дітей з обмеженими можливостя-
ми на всіх етапах їх реабілітації та соціальної
адаптації.

З метою підвищення ефективності уп-
равління системою соціально-педагогічної
підтримки дітей з обмеженими можливостя-
ми як свого роду науковий центр, який виз-
начає стратегію й тактику функціонування
системи, нами була створена обласна науко-
во-методична лабораторія інноваційних дос-
ліджень, яка є базовою установою (відділом)
обласного реабілітаційного центру “Смараг-
дове місто”.

Нагадаю, що основними напрямками в
діяльності Лабораторії є:

1. Створення системи супроводу й
підтримки дітей з особливими потребами.

2. Формування життєвих орієнтацій дітей
пільгових категорій. Формування готовності
педкадрів до роботи з ними.

3. Упровадження перспективних техно-
логій та методик, вивчення досвіду роботи з
дітьми з обмеженими можливостями, який
ефективно впроваджується як в Україні, краї-
нах СНД, так і в країнах далекого зарубіжжя.

Лабораторія ставила перед собою такі цілі:
• залучення наукового потенціалу та пе-

дагогів Донецької області до розв’язання про-
блем щодо соціально-педагогічної підтримки
дітей з особливими потребами;

• проведення досліджень з проблем со-
ціально-педагогічної підтримки дітей з особ-
ливими потребами та подальше використан-
ня результатів у педагогічній роботі;

• проектування та впровадження іннова-
ційних технологій компетентісно орієнтова-
ного, освітньо-реабілітаційного, корекційно-
розвивального навчання;

• прогнозування, планування й організа-
ція інтеграції дітей з особливими потребами
в соціокультурний простір.

Відповідно до поставлених цілей Лабора-
торія вирішує такі завдання:

• розробка моделі персоніфікованого об-
ліку дітей з особливими потребами;
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• розробка моделі включення дітей з особ-
ливими потребами в дитячі заклади, загаль-
ноосвітні школи;

• розробка й апробація перспективних
моделей інтеграції дітей з особливими потре-
бами в суспільстві;

• розробка та експериментальна перевірка
діагностичних методик формування ключових
компетентностей дітей з особливими потре-
бами, відпрацювання технологій життєтвор-
чості особистості, інструментарію для оцінки
рівня розвитку життєвої компетентності учнів;

• розробка нових і адаптація існуючих ко-
рекційно-розвивальних курсів і програм,
підготовка посібників, методичних рекомен-
дацій;

• розробка програм партнерства з різни-
ми групами громадськості;

• організація й проведення науково-орга-
нізаційних заходів щодо проблем соціально-
педагогічної підтримки дітей з обмеженими
можливостями;

• вивчення та доцільне використання кра-
щого вітчизняного та зарубіжного досвіду ро-
боти з дітьми пільгових категорій у процесі
розробки нових і адаптації існуючих корек-
ційно-розвивальних технологій та програм.

Лабораторію на правах завідувача очолю-
вав начальник головного управління освіти і
науки. Він здійснював керівництво діяльністю
Лабораторії й відповідав за її роботу, встанов-
лював структуру та штатний розклад,
здійснював добір і розстановку кадрів, визна-
чав посадові обов’язки працівників, видавав
накази й розпорядження в межах своєї ком-
петенції, створював умови для професійного
росту працівників, підвищення їхньої кваліфі-
кації.

Відповідно до особливих освітніх завдань
та специфіки інноваційних досліджень Ла-
бораторія мала своєрідну структуру, що вклю-
чала:

• сектор діагностики та систематизації;
• сектор навчання, виховання та профорі-

єнтації;
• сектор реабілітації та соціальної адаптації;
• сектор аналізу, прогнозування та моде-

лювання;

• сектор освітнього менеджменту.
Кадровий склад Лабораторії формувався

з науковців та викладачів кафедр вищих на-
вчальних закладів регіону, методистів облас-
ного інституту післядипломної педагогічної
освіти районних методичних центрів, інспек-
торів головного управління освіти і науки та
міських управлінь освіти й науки, педагогів
спеціалізованих закладів.

Поряд із штатними працівниками Лабора-
торії методичну, консультаційну та інші види
робіт могли забезпечувати вчені, спеціалісти,
представники органів управління освіти за
домовленістю.

При Лабораторії створювалися науково-
методичні й експертні ради, тимчасові науко-
во-дослідні колективи, творчі групи.

Лабораторія розташовувалася в науково-
методичному об’єднанні «Смарагдове місто».

Лабораторія мала право:
• вільно поширювати інформацію про

свою діяльність;
• залучати до вирішення завдань соціаль-

но-педагогічної підтримки дітей з особливи-
ми потребами медиків, освітян, науковців ре-
гіону;

• здійснювати видавничу діяльність;
• використовувати для наукової діяльності

ресурси головного управління освіти і науки
та обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти відповідно до затвердженого
плану.

Лабораторія була зобов’язана:
• дотримуватися Положення про Лабора-

торію та інших відповідних нормативних до-
кументів;

• щорічно складати звіт про наукову й інші
види діяльності;

• інформувати головне управління освіти
і науки про результати роботи.

У п‘яти секторах Лабораторії інноваційних
досліджень вирішувалися проблеми діагнос-
тики, навчання, виховання, профорієнтації,
реабілітації та соціальної адаптації, моделю-
вання і прогнозування.

Основні завдання сектора діагностики та
систематизації:
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• удосконалення системи медико-психо-
лого-педагогічної діагностики дітей з метою
виявлення особливих потреб і створення
індивідуальної комплексної програми їх ко-
рекції та реабілітації;

• апробація проекту “Персоніфікований
облік” для дітей з особливими потребами;

• апробація і впровадження діагностичних
методик і технологій освітньо-реабілітаційної
діяльності.

 Розробка інструментарію для відстежу
вання:

• організація психолого-педагогічної екс-
пертизи методів, новацій у галузі освіти регі-
ону;

• ведення банків даних щодо психолого-
педагогічної діагностики та надання допомо-
ги дітям пільгових категорій;

• вивчення та розповсюдження кращого
досвіду щодо медико-психолого-педагогічної
діагностики дітей з особливими потребами;

• надання консультативно-методичної
допомоги районним (міським) відділам (уп-
равлінням) освіти, методичним службам ре-
гіону, керівникам заходів освіти з питань удос-
коналення системи діагностики.

Основні завдання сектора навчання, ви-
ховання та профорієнтації:

• проектування компетентісно орієнтова-
ного навчально-виховного процесу з метою
створення комфортного середовища для дітей
пільгових категорій;

• розробка регіональної системи додатко-
вої освіти дітей з особливими потребами;

• експертна оцінка авторських навчальних
програм, факультативів та корекційно-розви-
вальних спецкурсів;

• розробка та відпрацювання моделі до-
професійної підготовки та професійної орієн-
тації учнів пільгових категорій;

• вивчення, узагальнення і впровадження
в практику роботи навчальних закладів про-
гресивного педагогічного досвіду, освітніх
інновацій, технологій і досягнень науки;

• організація і проведення представниць-
ких педагогічних заходів: творчих звітів, пе-
дагогічних виставок, науково-практичних кон-
ференцій.

Основні завдання сектора реабілітації та
соціальної адаптації:

• розробка та впровадження програм ме-
дичної, психолого-педагогічної реабілітації
вихованців з урахуванням специфічних особ-
ливостей дітей різних вікових груп з опорою
на наявний резерв компенсаторних можли-
востей та позитивних якостей кожної особи-
стості;

• створення регіональної моделі включен-
ня дітей з особливими потребами в дошкільні
заклади та загальноосвітні школи;

• розробка перспективної моделі інтеграції
дітей пільгових категорій у суспільство;

• експертна перевірка дієвості та ефектив-
ності розроблених моделей;

• навчально-методичне консультування
педагогічних працівників і керівників на-
вчальних закладів.

Основні завдання сектора аналізу, прогно-
зування та моделювання:

• збір та узагальнення інформації від
суб’єктів обласної освітньо-реабілітаційної
системи;

• аналітико-прогностична експертиза на-
робок секцій Лабораторії;

• здійснення моніторингу за процесом
упровадження проектів щодо ефективності
єдиної освітньо-реабілітаційної системи для
дітей пільгових категорій;

• прогноз стану, тенденцій та перспектив
розвитку та удосконалення реабілітаційної
системи;

• розробка методичних рекомендацій щодо
результативності аналітико-прогностичної
роботи;

• здійснення аналізу, оцінка і прогноз роз-
витку психологічних служб навчальних зак-
ладів, їх участі у формуванні регіональної освіт-
ньої політики;

• просвітницько-пропагандистська робо-
та щодо моделювання інноваційної системи
підвищення кваліфікації педкадрів, роботи з
батьками.

Основні завдання сектора освітнього ме-
неджменту:

• стратегічно-цільове планування роботи
Лабораторії;
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• координація діяльності секторів Лабора-
торії;

• інформаційне забезпечення роботи сек-
торів;

• управління процесом упровадження
інновацій (методик, технологій, проектів, про-
грам);

• відстежування розвитку життєвих ком-
петентностей учнів, узагальнення досвіду ро-
боти навчальних закладів з проблеми “Фор-
мування життєвої компетентності в дітей з
особливими потребами”;

• розробка нових підходів до підвищення
педагогічної, психологічної культури та про-
фесійної компетентності управлінських та пе-
дагогічних кадрів.

На базі Лабораторії діяли п’ятнадцять об-
ласних експериментальних  майданчиків.
Якісно доповнювали цю роботу 136 творчих
груп.

До пошукової, дослідницької діяльності
залучалися провідні вчені Донецького націо-
нального університету, Слов’янського дер-
жавного педагогічного університету, інших
провідних ВНЗ регіону. На базі Лабораторії
працюють 29 докторів та кандидатів наук.

Діяла домовленість про співпрацю й з на-
уковцями Східного регіону (Запоріжжя, Лу-
ганськ, Дніпропетровськ), а також ближньо-
го та далекого зарубіжжя (Росія, Англія, Німеч-
чина, Греція).

Одним з пріоритетних напрямків роботи
Лабораторії було навчально-методичне забез-
печення освітньо-реабілітаційного процесу
для дітей пільгових категорій.

На наш погляд, ситуація з програмним за-
безпеченням потребувала особливої уваги й
корекції. Особливо гостро поставало питан-
ня забезпечення навчання дітей з вадами інте-
лекту, слуху та зору.

Ось ще кілька прикладів:
• для підготовчих класів допоміжних шкіл-

інтернатів  програма з 1978 року жодного разу
не оновлювалася;

• для допоміжних класів у школах-інтер-
натах для дітей з вадами зору та слуху (тобто

комбінованим дефектом) відповідно діють
програми 1985, 1989, 1991 років.

Крім того, для дітей допоміжних шкіл-
інтернатів та для дітей з вадами зору з пред-
метів соціально-побутового орієнтування та
трудового і професійного навчання теж діють
програми 1986, 1991 років, які, зрозуміло, не
відповідають вимогам часу.

Тому для вирішення зазначених проблем
на своєму, тобто обласному рівні, у складі Ла-
бораторії працювали творчі групи, які роз-
робляли комплекти навчально-методичних
посібників для підвищення ефективності ко-
рекційно-педагогічного процесу. За останні
два роки розроблено більше 10 посібників,
кілька авторських програм з ритміки та корек-
ційних занять, самоосвітньої діяльності, лого-
педичної допомоги, понад 50 супроводжую-
чих методик і рекомендацій, спрямованих на
формування адаптивної готовності дітей
пільгових категорій до інтеграції в суспільство.

І ще одне. На превеликий жаль, поки що
мало інтерактивних навчальних посібників,
більшість з них повторюють традиційні
підручники. Тому першочерговим завданням
на рівні Лабораторії ми в співдружності з До-
нецьким інститутом штучного інтелекту (рек-
тор Шевченко А.І.) визначили створення саме
електронних підручників. Для цієї роботи за-
лучали педагогів-новаторів. Упевнений — це
перспективний напрямок, бо недостатня
якість підручників, як і недосконалість упро-
вадження дистанційної освіти в навчальний
процес, усе більше стає об’єктивним стриму-
ючим фактором у підвищенні якості освіти на
всіх ступенях навчання, і в першу чергу, у спе-
ціальних школах-інтернатах.

Принципово по-новому здійснювалась і
друга управлінська дія — “організація”. Ці но-
воутворення відображені в побудові організа-
ційної структури, де поєднуються традицій-
на, більш-менш тверда лінійно-функціональ-
на оргструктура з рухливою матричною
структурою управління. Наші, крім традицій-
них організаційно-управлінських структур,
для організації роботи щодо соціально-педа-
гогічної підтримки дітей з обмеженими мож-
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ливостями використовувалися ще й тимча-
сові”, спеціально утворювані додаткові струк-
тури та об’єднання. Такий підхід дозволив
надати управлінській дії „організація” більшу
гнучкість, мобільність і цілеспрямованість.

Перш за все, на обласному, міському —
(районному) рівнях нами були утворені додат-
кові управлінські структури — Координаційні
ради (далі Рада) з питань соціально-педагогі-
чної підтримки дітей з обмеженими можли-
востями. Рада стала основним колегіальним
органом, що втілює в життя принципи дер-
жавно-громадського управління, здійснює
інноваційну політику щодо соціально-педаго-
гічної підтримки дітей з обмеженими можли-
востями, вирішує питання організаційного,
дослідницького, методичного характеру, які
пов’язані з діагностикою, реабілітацією та со-
ціальною адаптацією хворих дітей.

Введення до складу координаційної ради
таких відомих людей регіону, як народні де-
путати України Скудар Георгій Маркович, пре-
зидент ЗАТ НКМЗ, Янюшасіжим Микола
Андрійович, голова правління ВАТ “Концерн
“Стірол”, Звягільський Юхим Леонідович,
Байсаров Леонід Володимирович, президент
ВАТ “Вугільна компанія “Шахта Красноар-
мійська-Західна № 1”, Ахметов Ренат Леоні-
дович, президент футбольного клубу “Шах-
тар”, Бубка Сергій Назарович, олімпійський
чемпіон, семикратний чемпіон світу, 37-крат-
ний рекордсмен світу, Писарев Вадим Якович,
художній керівник Донецького академічного
державного театру опери і балету ім. А. Солов’я-
ненка, народний артист України, володар
призу ЮНЕСКО “Кращий танцюрист світу”
та інших надало програмі особливої соціаль-
ної вагомості.

У своїй діяльності Рада керувалася Кон-
ституцією України, Законами України “Про
освіту”, “Про загальноосвітню середню шко-
лу”, Державною національною доктриною
освіти, Концепціями про 12-річну школу, про
освіту тощо.

За визначеними функціями Рада викону-
вала такі важливі ланки роботи:

• здійснювала аналіз стану соціально-пе-

дагогічної підтримки дітей з обмеженими
можливостями та розробляла основні на-
прямки її поліпшення,

• оновлення, готувала рекомендації та про-
позиції щодо підвищення її ефективності;

• прогнозувала подальше розгортання
інноваційного процесу щодо діагностики, ре-
абілітації, соціальної адаптації дітей з обмеже-
ними можливостями, забезпечувала об’-
єднання зусиль та координацію роботи всіх
суб’єктів соціально-педагогічної підтримки
дітей цієї категорії;

• визначала цілі та загальнорегіональні
орієнтири регіональної програми соціально-
педагогічної підтримки дітей з обмеженими
можливостями, розглядала питання, пов’язані
з реалізацією рішень Ради щодо впроваджен-
ня програми;

• визначала перспективи розвитку мережі
спеціальних, професіонально-технічних, ви-
щих навчальних закладів, які забезпечують
допрофесійну та професійну підготовку дітей
з обмеженими можливостями;

• сприяла повноцінному функціонуванню
системи підготовки та перепідготовки кадрів
(медичних, педагогічних, психологічних, со-
ціальних тощо) для роботи з дітьми з вадами
розвитку;

• спрямовувала науково-методичну робо-
ту в області на розробку і впровадження осо-
бистісно орієнтованого підходу до реабілітації
та соціальної адаптації дітей з обмеженими
можливостями;

• визначала напрямки науково-методич-
них досліджень з метою розробки та видання
інноваційних навчальних планів, програм,
посібників,

• здійснювала експертизу цих матеріалів,
організовувала впровадження в практику
інноваційних технологій.

Роботу Ради організовували таким чином.
До її складу внесені представники облдержад-
міністрації, міських (районних) рад та адміні-
страцій, Головного управління освіти і науки,
інших обласних управлінь, обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти, ви-
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щих навчальних закладів, спеціальних на-
вчально-виховних закладів освіти, медичних
закладів, громадських організацій, промисло-
вих та сільськогосподарчих підприємств,
творчих спілок, що працюють з дітьми, які
мають вади розвитку. Склад Ради затверджу-
вався розпорядженням Голови обласної дер-
жавної адміністрації. Під безпосереднім кері-
вництвом Ради працювали дослідницькі на-
уково-методичні групи з проблем реабілітації
та соціальної адаптації дітей з обмеженими
можливостями, персональний склад яких за-
тверджувався на засіданні Ради. Кількість груп
та напрямки їхньої діяльності визначались го-
ловою Ради відповідно до актуальності про-
блем, які стояли перед Радою на конкретно-
му етапі діяльності. Діяльність Ради здійсню-
валася згідно з річним планом роботи. Засі-
дання Ради проводилося не менше одного
разу на квартал. Усі питання вирішувалися на
демократичній основі відкритим голосуван-
ням і приймалися більшістю голосів.

Таким чином, обласна, міські (районні)
Координаційні ради інтегрували всю органі-
заційну роботу. Відповідно змінювались і
функції традиційних управлінських і методич-
них структур. Вони більше уваги приділяли
організації практичної діяльності, координації
горизонтальних зв’язків.

Особлива увага надавалася формуванню
творчих груп, опорних шкіл, експерименталь-
них майданчиків. На обласному рівні була
організована робота 5-ти творчих груп, які
об’єднані загальними темами: “Удосконален-
ня комплексної діагностики дітей з обмеже-
ними можливостями”, “Навчання, вихован-
ня та профорієнтація дітей з особливими по-
требами”, “Реабілітація та соціальна адапта-
ція дітей з вадами психофізичного розвитку”,
“Розробка організаційно-технологічних основ
медико-психолого-педагогічного моніторин-
гу освітньо-реабілітаційного процесу”, “Нор-
мативно-теоретичне та методичне забезпе-
чення соціально-педагогічної підтримки дітей
з обмеженими можливостями”.

Згідно з експериментальною програмою

була організована дослідно-експерименталь-
на робота з проблеми “Система діяльності
управлінських структур та закладів освіти
щодо соціально-педагогічної підтримки дітей
з обмеженими можливостями”. У містах та
районах, а також у спеціальних навчально-
виховних закладах обласного підпорядкуван-
ня працювали робочі групи. При відділі де-
фектології обласного інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти функціонував облас-
ний аналітичний центр.

Організаційна структура нашої експери-
ментальної роботи щодо соціально-педагогі-
чної підтримки дітей з обмеженими можли-
востями змінювалась відповідно до нових
інноваційних завдань, що надавало їй ознак
динамічної системи. Функціональні обов’яз-
ки і права суб’єктів управління теж змінюва-
лися відповідно до нових завдань, а також при
створенні нових структур тощо. Важливо
відзначити, що така організація роботи доз-
воляла уникнути перевантаження суб’єктів
соціально-педагогічної підтримки хворих
дітей, особливо це стосується перших керів-
ників організацій та закладів різного рівня,
відповідальних фахівців. Це сприяло створен-
ню оптимального режиму функціонування
регіональної системи соціально-педагогічної
підтримки дітей з обмеженими можливостя-
ми у великому промисловому краї, яким є До-
нецька область.
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СУЧАСНИЙ пошук нових форм та за-
собів педагогічного впливу на осо-

бистість з метою розвитку її духовності, емо-
ційно-почуттєвої сфери, творчого потенціа-
лу зумовлює підвищений інтерес до такого
виду соціокультурної діяльності людей, як ми-
стецтво. У минулому столітті виникла низка
наукових шкіл, які досліджували проблеми ес-
тетичного виховання дітей та молоді засоба-
ми різних видів мистецтв, серед яких найпо-
ширенішими були музичне, образотворче й
література. Театральне мистецтво як засіб ви-
ховання молоді розглядалося у двох формах:
шкільна художня самодіяльність та робота пе-
дагогічних частин ТЮГів. Кожна з них отри-
мала відповідну наукову й дидактичну розроб-
ку, сформувала уявлення про виховну роль те-
атру. Проте, на нашу думку, педагогічні аспек-
ти театрального мистецтва в контексті того-
часних виховних парадигм розглядалися на-
уковцями дещо однобічно.

На межі ХХ—ХХІ ст. театральна діяльність
осмислюється істориками, філософами, теат-
рознавцями в таких відношеннях: сценічне
мистецтво – глядач (А. Лягущенко), театр –
суспільна свідомість (Р. Єсипенко), театраль-
не дійство – соціум (А. Прилуцька). Розроб-
ляються суто педагогічні проблеми застосу-
вання театрального мистецтва й театральної
педагогіки як засобу навчання, розвитку пси-
хічних структур особистості, педагогічної та
психологічної корекції індивіда (М. Тютюнник,
С. Нечай, А. Водолага, В. Шахрай, Ю. Єлісо-
венко та ін.). Останніми роками в педагогіч-
них часописах трапляються матеріли педа-
гогів-практиків, у яких театральне мистецтво
розглядається як засіб соціалізації, розвитку
особистісних якостей дітей (В. Суровцев,
З. Жофчак). Отже, увага до театру не лише ми-

ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
(на матеріалі розвитку театральної культури Античності)

Дергач М. А.
стецьких, а й психолого-педагогічних науко-
вих кіл потребує осмислення цього виду ми-
стецтва як соціокультурного феномена з по-
зицій системного аналізу. Тому мета статті
полягає у визначенні параметрів аналізу те-
атрального мистецтва як засобу формування
особистості.

Вивчення історичних та театрознавчих
джерел виявило, що детермінантами функці-
онального призначення театрального мистец-
тва в житті суспільства виступають такі фак-
тори: тип суспільних відносин, спрямованість
провідної ідеології владної верхівки, спосіб
світосприйняття та відтворення в психіці лю-
дей навколишнього, ступінь розвитку їх пси-
хіки та спосіб реалізації власної біосоціальної
сутності. Отже, театральне мистецтво у ви-
ховному, розвивальному контексті може роз-
глядатися з таких позицій:

1.Як дійство, що через емоційно-почут-
тєву сферу сприяє формуванню духовного
світу людини, який конституюється системою
морально-етичних, пізнавальних та естетич-
них потреб.

2.Як засіб розвитку людини через органі-
зовану суспільством систему педагогічного
впливу на процеси виховання й навчання
дітей чи молоді.

Аналіз театрального мистецтва в процесі
формування особистості як біосоціальної си-
стеми доречно проводити за такими парамет-
рами:

1. Роль і місце театру в соціокультурному
житті суспільства.

2.Форми та зміст реалізації театрального
мистецтва як засобу формування особистості.

3.Педагогічні основи підготовки акторів,
як носіїв театрального мистецтва.

4. Застосування театрального мистецтва
чи його елементів у системі офіційного вихо-
вання та навчання молоді.

Виокремлення перших двох параметрів
зумовлено тим положенням, що спосіб існу-
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вання й процеси розвитку театрального мис-
тецтва детермінуються призначенням, яке
надають йому владні структури в соціокуль-
турному житті країни, естетичними й етич-
ними нормами суспільного життя, рівнем роз-
витку колективної свідомості та свободи лю-
дей певного історичного періоду, що віддзер-
калюються в театральних формах, тематиці та
змісті вистав.

Третій параметр безпосередньо залежить
від рівня розвиненості естетичних уподобань
людей, їх вимог до засобів сценічного втілен-
ня ідеї вистави, рівня свідомості акторів, гля-
дачів, драматургів.

Четвертий – детермінується освітніми й
виховними парадигмами, що є провідними в
кожному з етапів розвитку людства і згідно з
якими відбираються певні методики та освіт-
ньо-виховні технології формування особис-
тості конкретного історичного періоду.

Розглянемо, яким чином реалізовувалися
педагогічні можливості театру на перших ета-
пах розвитку західноєвропейської цивілізації
– в античні часи.

Історія розвитку театру Античного світу
поділяється на два періоди, які мають
внутрішній розподіл: театр Давньої Греції
(VI—V ст. до н.е. – грецький театр епохи міст-
полісів, V—IV ст до н.е. – елліністичний те-
атр) і театр Римської республіки (IV—I ст. до
н.е. – театр національно-аристократичної рес-
публіки, I—V ст. н.е. – театр космополітичної
імперії). Кожен з них має своє непереверше-
не значення у формуванні театрального мис-
тецтва та його впливу на суспільство.

Як різновид соціокультурної діяльності те-
атр супроводжував людей на кожному із за-
значених етапів цивілізаційного розвитку. Зав-
дяки видовищності він у наочній формі відоб-
ражав панівну ідеологію, тим самим виправ-
довуючи існуючий стан речей і формуючи у
всієї спільноти спосіб світосприйняття, типо-
вий для певного етапу розвитку людства.
Підтвердженням цьому є театралізовані обря-
дові дійства давніх греків, що складалися з
двох частин. Перша присвячувалася культу
богині Деметри й будувалася за міфологічним
сюжетом, котрий “узаконював” тогочасний
суспільний устрій, формував у людей уявлен-
ня про морально-етичні норми поведінки.

Друга частина культу мала відверто еротич-
ний характер, присвячувалася богу Діонісію
й була дуже популярною серед пересічних
членів родової громади. Цей факт у майбут-
ньому матиме визначальну роль у визнанні
театру як державної інституції.

Соціальні зміни VII—VI ст. до н.е., посту-
повий перехід від родової громади до рабо-
власництва, розподіл праці сприяли зростан-
ню соціально-класової диференціації, що ви-
магало пошуку більш вагомих , ніж релігія зем-
леробів, важелів ідеологічного впливу. Так ви-
никли грецька філософія, право і театральне
мистецтво.

У V ст. до н.е. тиран Пейсістрат (560—527 рр.),
скориставшись популярністю діонісійського
культу, отримав підтримку серед населення й
став правителем центрального грецького по-
ліса зі столицею Афіни. Після перемоги но-
вий правитель одержавив свято Діонісія та
все, що з ним пов’язувалося. Театральна вис-
тава, яка була головною частиною культу, ста-
ла для громадян найжаданішим видовищем.
Саме з цього часу ведеться відлік існування
театру як державної установи [1].

Провідною театральною формою того часу
була трагедія, що насичувалася релігійними
ідеями, у яких віншувалися засновники арис-
тократичних родів, культивувалася думка про
підкорення людини року й богам. Театральне
дійство відрізнялося видовищністю, мону-
ментальністю й тому впливало на емоційно-
почуттєву сферу людей, сприяючи розвитку
їх естетичних потреб і засвоєнню морально-
етичних принципів того часу.

Поступово античні трагіки насичували
міфологічну тематику новим змістом, наприк-
лад, Есхіл (526—456 рр.) – політичними та
патріотичними ідеями, виховуючи у вільних
громадян Греції громадянські почуття [2]. Ідеї
відповідальності людей за власну долю про-
пагував Софокл (496—406 рр.), тим самим
формуючи в них власну життєву позицію. Але
найбільшого успіху в розробці цієї сюжетної
лінії досяг Еврипід (480—406 рр.), який “олюд-
нив” трагедію: його герої охоплені людськи-
ми пристрастями, земними прагненнями. На
відміну від попередників, трагік відображає
протистояння людей не зовнішнім, божим
силам, а їх власну, внутрішню боротьбу зі свої-



52

ми вадами. Такий спосіб розробки сюжету
робив трагедію дуже близькою до глядачів,
сприяв їх ідентифікації з персонажами драма-
тичного твору, примушував звертатися до
аналізу власного “Я”, тобто створювалися
передумови розвитку психічних процесів, які
забезпечують формування самосвідомості
людини, здатність до самоаналізу.

Театрознавці вказують, що Евріпід упер-
ше звернувся до психологічної розробки жіно-
чих персонажів [3, с. 39]. Це свідчить про те,
що в той час відсутність статевого паритету
поширювалася не лише на права жінок у
суспільстві та родині, а й на сприймання її як
живої істоти, наділеної духовністю і власним
світосприйняттям.

Поряд з трагедією виникає й розвиваєть-
ся комедія. Найвідомішим комедіографом того
часу був Арістофан (бл. 450—385 рр.). Цінність
творчості комедіографа насамперед полягала
у створенні прототипу публіцистичного, по-
літичного театру, яких формував у вільних
греків критичне ставлення до владних кіл.
Окрім того, наявність комедій, у яких викри-
валися пороки суспільства та його конкрет-
них представників, виконувало психолого-
профілактичну функцію, знімало в людей зай-
ву напругу, відпрацьовувало механізми вихо-
ду зі стресових ситуацій. Тобто у психіці лю-
дей того часу відбувалося формування захис-
них соціально-психологічних механізмів.

З V ст. до н.е. як відгук на запит рабовлас-
ницької торгово-промислової аристократії,
філософія яких була індивідуалістичною, фор-
мується елліністичний театр. Колективістич-
ну громадянську мораль міст-полісів замінює
турбота про власне благополуччя, а суспіль-
но-політичні інтереси – сімейно-побутові.
Новий спосіб соціальних відносин одразу
відбивається на формі й змісті античної дра-
ми: трагедія поступово відмирає, а зміст ко-
медій концентрується навколо міфологічної та
побутової тематики.

Серед вільного народу того часу найбіль-
шою популярністю користуються комедії Ме-
нандра (342—292 рр.), який, розвиваючи тра-
диції Евріпіда, досяг великої майстерності та
реалізму в зображенні сімейного побуту серед-
ньої купецької рабовласницької сім’ї. Тогочасні
прихильники театру звеличували драматур-

га, називаючи його комедії “дзеркалом жит-
тя” і вигукуючи: “О, Менандр і життя! Хто з
вас кому наслідував!” [3, 66]. На нашу думку,
цінність комедій цього автора полягала не
лише в тому, що в них відображалося того-
часне життя, а й у тому, що Менандр викри-
вав гострі соціальні проблеми: порушував пи-
тання про права дитини, про людську сутність
раба, про нерівність чоловіків і жінок тощо.
Тим самим комедії Менандра здійснювали не
лише розважальну функцію, а й сприяли соц-
іалізації людей, засвоєнню ними нових форм
поведінки, нових способів соціальних відно-
син, тобто розширювали мотиваційно-діяль-
нісну та аксіологічну сфери людини.

Узагальнюючи викладене, наголосимо на
таких векторах впливу театрального мистец-
тва на процеси формування людей того часу
– театр як засіб: ідеологічного впливу; мораль-
но-етичного, політичної, громадянського, ес-
тетичного виховання; просвітництва та со-
ціалізації людей; формування свідомості, здат-
ності до самоаналізу та рефлексії; формуван-
ня й розвитку психічних структур особистості.

Аналіз театрознавчих фактів виявив, що
саме за такими векторами існуватиме теат-
ральне мистецтво на кожному цивілізаційно-
му етапі, відтак можна говорити, що саме за
ними слід розглядати педагогічну, форму-
вальну сутність театру.

Виокремлюючи вектори, зауважимо, що
автори грецької драми не усвідомлювали того,
що їх твори сприяють індивідуалізації, розвит-
ку психічних якостей людей чи психічних про-
цесів і структур. Вони не розглядали саме так
ані власну творчість, ані театр. Указані векто-
ри – наша інтерпретація тих соціальних
наслідків, що мав театр на розвиток людей,
погляд на соціальні зміни з позицій сучасної
науки. Аналіз першоджерел, що дійшли до нас
з тих часів, упевнено свідчить лише про ідео-
логічну, просвітницьку, морально-етичну, ес-
тетичну та катарсичну роль, якою наділяли
театр філософи античності.

Наступна група параметрів стосується про-
блем театральної педагогіки.

Акторська гра і підготовка виконавців ан-
тичної драми безпосередньо залежали від то-
гочасних театральних традицій: культовість
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театру, невелика кількість персонажів,
умовність гри актора, наявність маски, одно-
типність костюмів, синтетичність театрально-
го дійства тощо. Усе це звужувало систему за-
собів виразності давньогрецьких акторів. Го-
ловною “зброєю” тогочасних акторів був го-
лос, рух і жест, вони обов’язково повинні були
вміти співати й танцювати, а комедійні акто-
ри до того ж жонглювати, виконувати еквілі-
бристичні трюки та фокуси. Особливу увагу
привертали способи вокального виконання –
спів, речитація та декламація. Звідси одним з
головних компонентів підготовки актора вва-
жався розвиток голосу й вимови. Саме в ті
часи створюються перші методичні прийоми
з дикції та постановки голосу. Відомо, що для
розвитку гучності голосу актори тренувалися
на березі моря, намагаючись забити гуркіт
хвиль, або читали тексти з камінцями в роті,
щоб досягти абсолютної чіткості дикції та ар-
тикуляції [3, с. 61–62].

Про використання елементів театральної
педагогіки в загальній системи виховання й
навчання, яка в Давній Греції тільки наро-
джувалася, відомо те, що акторську техніку ро-
боти з голосом для розвинення ораторських
якостей застосовували окремі громадські діячі
(Демосфен).

З IV ст. до н.е. провідну роль у розвитку
цивілізаційних процесів відіграє Рим. Театр
Римської республіки якнайкраще демонструє
залежність форми і змісту театрального мис-
тецтва від загальнодержавних потреб форму-
вання людини. Разом з культурою еллінізму
до Риму було перенесено й грецький театр,
який “окультурив” ателлану, примітивний
фарс анекдотичного змісту, що був розповсю-
джений на римській території. Зміст римської
трагедії мав національно-історичну спрямо-
ваність. Через розповідь про діяльність пат-
риціанського сенату, тогочасних консулів і
полководців, подвиги славетних предків зве-
личувалася військова політика республіки,
виховувалися в римського народу патріотичні
почуття. Проте суто аристократичні сюжети,
висока літературна мова не знаходили розу-
міння в широкого загалу, тому з падінням вла-
ди сенату ця форма театрального дійства –
трагедія – занепала.

За часів Римської імперії театр набув ве-
ликого значення як засіб ідеологічного впли-
ву на багатонаціональну спільноту. У період
існування Римської імперії у влади нема по-
треби пропагувати демократичні ідеї, вихову-
вати гармонійно розвиненого громадянина,
головним стає виправдати ідеологію рабо-
власницького устрою, забезпечити абсолютно
всі прошарки населення безкоштовними і до-
ступними розвагами (загальновідоме гасло
того часу – “хліба й видовищ”). Звідси й ан-
тилітературний, примітивно-розважальний,
підкреслено-чуттєвий характер вистав, що
розпалювали в людей грубі, низовинні
інстинкти. Тому висока літературна драма у
двох формах – трагедія й комедія – поступово
трансформуються в танцювальні вистави
(пантоміма і пірріха). Позитивними в такій си-
туації були кілька моментів. По-перше, те, що
в сюжетах продовжувала розвиватися тема
людини, її внутрішній світ (Плавт, Теренцій),
тобто продовжувався відхід театру від релі-
гійного культу. По-друге, до числа виконавців
залучалися жінки (прикро, що лише для
втілення відверто еротичних епізодів), а
пізніше  й діти. По-третє, створювалися перші
професійні акторські школи з оригінальною
педагогічною системою. Зупинимося на ос-
танньому явищі більш детально.

У Римі професії актора й драматурга не
входили до переліку почесних, акторське за-
няття взагалі вважалося “ганебним”, вільні
актори навіть позбавлялися громадянських
прав, тому найчастіше акторським умінням
оволодівали низькі класи суспільства. Окрім
того, якщо актором був раб, то гонорар за
виставу отримував його хазяїн. Останній
факт сприяв тому, що рабовласники віддава-
ли здібних до акторства рабів у навчання до
видатних акторів. Таким чином, ще в римські
часи починає формуватися, накопичуватися
та передаватися певний професійний досвід,
тобто з’являються зародки театральної педа-
гогіки.

Найвідомішими педагогами того часу були
Есоп і Росций. Про педагогічний талант ос-
таннього відомо з промови оратора Цицеро-
на. Також є дані про те, що Росций написав
працю, у якій виклав теоретичні положення з
акторського мистецтва того часу (на жаль,
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вона не збереглася) [3, с. 96]. Своїх вихованців
актори-педагоги навчали акторської майстер-
ності, бездоганної вимови, вишуканих манер
тощо. Треба пам’ятати, що тогочасне навчан-
ня відрізняється від сучасної театральної пе-
дагогіки, адже засоби акторської гри того часу
були дуже обмежені.

За часів Римської  імперії всі наявні
прийоми театральної педагогіки успішно
використовувалися в системі виховання й
освіти молоді. Насамперед це стосувалося
уроків ораторського мистецтва, що обов’яз-
ково відвідували юнаки з патриціанських
сімей, котрих готували до управління дер-
жавною. Іншою площиною використання
досягнень театрального мистецтва була
драматургія, на матеріалі якої розвивали
ораторські, літературні здібності, естетичні
смаки учнів. У цьому аспекті знаменним
виявилася творчість комедіографа Публія
Теренція Афра (бл. 194—159 рр.).

Комедії Теренція відрізнялися витонченим
стилем, “гуманістичними” думками про по-
блажливе ставлення до дітей і рабів, про пе-
ревагу сімейних чеснот, тобто виховували гля-
дачів у дусі ліберальної демократичної інтелі-
генції. Незважаючи на це, його твори не по-
ширилися серед глядачів низького прошарку
й тому поступово зійшли зі сцени. Проте їх
почали вивчати в школах як зразки красного
латинського письменства, взірці чистої, ви-
тонченої мови та життєвої мудрості. Роль
шкільних авторів зберігалася за Теренцієм,
Плавтом та Сенекою впродовж усього Серед-
ньовіччя та епохи Відродження. До того ж,
освічені люди тих часів обов’язково повинні
були знати п’єси цих античних драматургів.

Підсумовуючи викладений матеріал, зазна-
чаємо таке:

1. Театральне мистецтво необхідно роз-
глядати в кількох аспектах: як видовище; як
система сформованих педагогічних прийомів,
методів, технологій (театральна дидактика),
що призначені для підготовки фахівців, здат-
них створювати видовище; як педагогічний
засіб розвитку особистості фахівців, до скла-
ду професійної компетентності яких входять
слово, жест, рух, дія; як педагогічну техноло-

гію розвитку та корекції психологічних та со-
ціальних функцій особистості.

2.Використання педагогічних можливос-
тей театрального мистецтва залежить від ос-
вітньої й соціокультурної парадигми, що впро-
ваджується в конкретний історичний період.

3. Театр як видовище, спираючись на по-
чуттєво-емоційну сферу людини, здатне фор-
мувати її духовний світ: морально-етичні, ес-
тетичні, світоглядні уявлення, та розвивати
психічні функції, які сприятимуть творчій ре-
алізації особистості в суспільному житті.

4. Реалізація формувального впливу теат-
ру в суспільстві залежить від форми та спосо-
бу театральної дії; від засобів виразності ак-
торів; від естетичних потреб людей та ступе-
ня розвиненості їх психічних процесів.

5. Розвиток театральної дидактики як си-
стеми професійної підготовки акторів детер-
мінується складністю засобів виразності акто-
ра та естетичних потреб глядачів, принципів
організації дійства; наявного в конкретний
історичний період способу навчання.

Матеріали статті не вичерпують означе-
ної теми, подальшого дослідження потребу-
ють як теоретичні аспекти (розробка та об-
ґрунтування методологічних основ аналізу
педагогічних можливостей театру), так і сис-
темно-функціональний аналіз за вказаними
параметрами подальших періодів розвитку
театрального мистецтва з метою осмислен-
ня не лише динаміки реалізації формувально-
го впливу театру на людську спільноту, а й
розвитку системи професійної підготовки ак-
торів, застосування театрального мистецтва
та театральних технологій у загальній педа-
гогічній системі розвитку особистості.
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УКРАЇНСЬКА національна школа, яка
нині постає в нашій державі, харак-

теризується новітніми підходами до людини,
новою соціальною організацією.

Головна мета Першої української гімназії
імені Миколи Аркаса м. Миколаєва Миколаїв-
ської області, яка створена в 1993році, — фор-
мування соціально зрілої, працелюбної, твор-
чої особистості, яка має енциклопедичні знан-
ня, володіє науковими основами до пошуко-
во-дослідницької діяльності, гуманістичним
світоглядом; створення умов для виявлення
обдарованих дітей і розвитку їх творчих
здібностей.

У гімназії навчаються діти з 5 по 11 кла-
си, які зараховуються на конкурсній основі.
Заклад працює за власним робочим навчаль-
ним планом, який щорічно складається та за-
тверджується згідно з чинним законодав-
ством. Він має інваріантну та варіативну ча-
стини, тобто державний і шкільний компо-
ненти. Інваріантна частина забезпечує со-
ціально необхідний для кожної молодої лю-
дини (які б не були її плани на майбутнє)
рівень фундаментальних знань із загально-
освітньої підготовки.

Варіативний компонент змісту освіти
спрямований на задоволення пізнавальних
інтересів учнів, розвиток їхніх здібностей,
організацію різноманітної діяльності за нахи-
лами та інтересами.

З метою профорієнтації введені курси «Ос-
нови журналістики», «Вступ до радіожурна-
лістики», працює школа молодого журналіста.
Викладається спецкурс «Культура мови і сти-
лістика». Майбутні вчителі вивчають основи
педагогіки та основи психології. У сучасному
комп’ютерному класі учні займаються інфор-
матикою, яка викладається з 5 по 11 класи
лише в гімназії (з усіх шкіл міста).

Результативність роботи закладу нового

Феоктістова Н. В.
типу оцінюється в державі за якістю навчан-
ня, рівнем вихованості учнів, участі в олімпі-
адах, Малій академії наук, науково-дослідниць-
ких конкурсах тощо.

Дев’ятий рік поспіль команда гімназистів
посідає третє місце за кількістю переможців
у міських предметних олімпіадах (у 2001/2002
навчальному році — 43, у 2002/2003 навчаль-
ному році — 50, у 2003/2004 навчальному
році — 54, у 2004/2005 році навчальному
році – 39).

А розпочинали 1993—1994 навчальний
рік, перший рік діяльності гімназії, лише з 5-ти
призових місць. Учні гімназії є переможцями
Всеукраїнських предметних олімпіад ІІІ та IV
етапів, конкурсу-захисту науково-дослідниць-
ких робіт у Малій академії наук (філологія, істо-
рія, право, етнографія, літературознавство),
Міжнародних, Всеукраїнських, обласних кон-
курсів «Природа і ми», «Мій рідний край»,
«Ідея Соборності України», «Мій учитель»,
«Овіяний славою герб наш і прапор» тощо.
За сім років існування МАН — відзначились
44 переможці обласного конкурсу-захисту по-
шуково-дослідницьких робіт учнів-членів те-
риторіального відділення МАН. Лише за ос-
танні два роки — 23. У науковому товаристві
гімназистів є 167 чоловік (учні 8—11 класів),
96 членів МАН.

Дня досягнення головної мети гімназії учні
9—11 класів вивчають основи психологічних
знань.

Активне засвоєння основ психологічних
знань — одне з умов розвитку та саморегу-
ляції особистості в умовах гімназії. Психоло-
гічна культура, толерантність, позитивне став-
лення, почуття гідності, здібність до рефлексії
та самовдосконалення, розуміння інтересів,
мотивів, почуттів і потреб людей, які оточу-
ють уміння будувати свої стосунки з оточую-
чими, поважати їхні права і відстоювати свої
конструктивним способом – усе це належить
до необхідних компонентів особистості гро-
мадянина демократичного суспільства.

Розробка навчального курсу з психології
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націлена на розвиток соціальної компетент-
ності учнів, виховання гармонійного розвит-
ку особистості, здатної до саморозвитку й са-
мовдосконалення, ефективного функціону-
вання в суспільстві.

Вивчення основ психології може сприяти
розкриттю й розвитку здібностей, оволодін-
ню навичками самоаналізу; розумінню по-
чуттів і мотивів поводження інших людей; кон-
структивному повсякденному і діловому
спілкуванню; навчанню прийомів саморегу-
ляції в стресових ситуаціях, уміння творчо пе-
реборювати конфлікти.

Курс психології для гімназистів спрямова-
ний на розвиток творчого мислення учнів,
здатності до вироблення власної позиції і кри-
тичної переробки інформації.

Освоєння навчального матеріалу дає мож-
ливість випускникам гімназії наблизитися до
розуміння феномена людини, унікальності її
внутрішнього світу й нерозривного зв’язку зі
світом зовнішнім, іншими людьми, націями,
людством у цілому. У результаті молоді люди
зможуть навчитися моделювати своє май-
бутнє, приймати рішення, робити вибір і не-
сти за нього відповідальність, відстоювати
свої права, поважаючи інтереси інших людей,
що дозволить відчувати себе повноправним
громадянином суспільства, активним суб’-
єктом діяльності й соціальної дійсності.

Головною особливістю викладу навчаль-
ного матеріалу є спрямованість на особистість
гімназиста з її потребами й інтересами, інди-
відуально-психологічними й віковими особ-
ливостями. Створення проблемних ситуацій
дозволяє активізувати самостійну діяльність
учнів з їхнього дозволу, у результаті чого відбу-
вається творче оволодіння знаннями, уміння-
ми й навичками, формування власної особи-
стісної позиції. Тільки інтегрувавши в особи-
стий життєвий досвід, отримані знання мо-
жуть стати регулятором поводження людини.

Вільна атмосфера творчого пошуку відпо-
відей на вічні питання про зміст людського
буття, розуміння себе й свого місця у світі
відповідає віковим особливостям і актуальним
потребам підліткового й юнацького віку.

У цьому віці обдарованим дітям часто
приходиться сподіватися на власні сили, са-
мим ставити мету, виявляти досягнення, шу-
кати шляху до досконалості. Учителям і бать-
кам необхідно встановити, на якому рівні діти
виявляють себе з великим чи меншим успі-

хом. Дуже детально описав ці рівні амери-
канський психолог А. Маслоу.

Перший рівень він назвав виживанням. На
цьому рівні обдарований підліток фізично
присутній і запекло бореться за самозбережен-
ня. Його нестримна енергія йде на збережен-
ня свого «Я» у ворожому оточенні.

Другий рівень — оборона. Тут підліток, збе-
рігаючи самосприйняття, має сферу безпеки,
витрачаючи велику кількість енергії на утри-
мання своїх позицій і відображення того, що
сприймається як погроза.

На третьому рівні — упевненості — обда-
рований підліток знаходить часткову згоду в
подоланні суспільного відчуження і неприй-
няття. Тут найбільша частина енергії спрямо-
вана на самоствердження, розвиток і навчан-
ня. А мінімальна частина на пристосування.

Четвертий рівень — процвітання — ба-
жана мета для обдарованих підлітків, їхніх
батьків і вчителів.

У такому психологічному оточенні підліток
майже всю свою енергію може віддавати
творчим, продуктивним заняттям.

З огляду на все це, батькам, учителям не-
обхідно визначити той рівень, на якому зна-
ходиться підліток. Це осягається ретельним
спостереженням за ним, за його інтересами
й щоденними заняттями. Важливим кри-
терієм тут можуть бути його захоплення, ви-
нахідливість, урівноваженість і зібраність.
Якщо дитина замкнута, часом дратівлива, ме-
тушлива й байдужа, то це вже симптоми пер-
ших двох рівнів. У цьому випадку вчителям,
батькам необхідно провести психологічну ко-
рекцію її оточення, акцентувати увагу на роз-
витку кращих для неї інтересів і сприяти по-
силенню її діяльності з самопізнання.

Щоб дати простір дії позитивним силам
обдарованості гімназиста, учитель може за-
пропонувати кілька основних правил, що мо-
жуть скласти основу його особистого плану
розвитку.

1.Поставте перед собою конкретні цілі.
Постарайтеся думкою уявити собі кінцевий
результат, якого ви хочете досягти, і запишіть
його якнайдетальніше.

2. Будьте задоволені скромним прогресом.
Імпульсивна людина, що сподівається зміни-
ти себе в мить ока, рідко досягає цього. Успіх
живить успіх. Міцний, але скромний прогрес
часто закріплюється і стає рисою ставлення
цієї людини до справи.



57

3.Пам’ятайте, що своїм розвитком керує-
те головним чином ви самі. В усі періоди
життя перед людьми є вибір — учитися й ро-
сти на основі життєвого досвіду або ігнору-
вати отримані уроки, зосередитися на безпеці
й дати перемогти себе. Особиста ефек-
тивність вимагає, щоб ви навчилися відпові-
дати за хід вашого власного життя.

4. Будьте готові учитися в інших. В оточу-
ючих можна нового навчитися. Їхній підхід,
взаємини і навички заслуговують, щоб знай-
ти причини успіхів чи невдач. Не бійтеся взя-
ти під сумнів чужі погляди, це дозволить гідно
оцінити думки людей і швидше за все підви-
щить ваш авторитет і становище в їхніх очах.

5.Учіться на своїх невдачах і помилках.
Якщо ви неправі, будьте готові визнати це.
Розглядайте свої невдачі й помилки як зво-
ротній зв’язок з практичним життям, учіться
на них. Такий підхід навіть невдачу перетво-
рює в корисний ресурс для розвитку.

6.Приносьте користь навчальному закла-
ду, у якому навчаєтесь. Якщо ви цього не ро-
бите, то нерозумно розраховувати, що вам
нададуть великі можливості.

7. Беріть участь у відвертих дискусіях про
свої погляди й принципи. Укорінені погляди,
переконання й забобони можна змінити, тільки
якщо винести їх на відкрите обговорення та
відверто проаналізувати. Багато обдарованих
гімназистів скаржаться на те, що не можуть
досягти в якихось справах визначених резуль-
татів через брак часу. На це варто звернути ува-
гу. Учіться ефективно використовувати свій
час, доцільно починати із з’ясування того, куди
він іде. Нехай  вивчають використання свого
часу. Як правило, вони приходять у своєму
аналізі до таких ВИСНОВКІВ:

— я витрачаю увесь свій час на дріб’язок;
— я дозволяю собі витрачати свій час на

інших;
— я дозволяю віднімати в себе свій час

емоціям;
— я не вмію досить добре планувати і, як

наслідок, створюю собі роботу, що вимагає
додаткових витрат часу;

— я не досягаю цілей у поставлений мною
термін.

У зв’язку з цим гімназисту необхідно на-
гадувати, про те, як ми використовуємо наш
час, говорити про те, хто ми. Усякі наші не-
порозуміння у використанні часу підривають
нашу енергетичну віддачу й загальну ефек-

тивність. Тому за допомогою зазначених ниж-
че питань можна простежити за витратами
свого часу й оцінити, чи дійсно ці витрати
відповідають вашим недолікам.

— Що я випробую, роблячи це?
— Які свої здібності я використовую?
— Який результат моїх тимчасових ви-

трат?
— Чи випробую я напругу в цей момент?
— Чи дійсно я повний енергії і сил?
— Як і чому я вирішив витратити час на

це?
Ці питання служать лише для одержання

інформації про себе, але не для винесення су-
дження про себе. Дуже корисно просто по-
дивитися на те, як використовується час у яко-
мусь тимчасовому інтервалі (тиждень), і зібра-
ти ці спостереження. Це вже вплине на са-
мооцінку гімназистів, і зміни можуть відбути-
ся самі собою. Ключем до такого методу (спо-
стереження за собою й навчання) є само-
свідомість.

Деякі обдаровані діти стають украй скру-
пульозними, говорячи «Час — це гроші», і по-
стійно ставлять собі питання:

— Чи треба мені робити це?
— Чи хочу я робити це?
— Як це зробити простіше всього?
— Чи можу я залучити собі на допомогу

додаткові ресурси?
— Чи не можу я зробити також щось ще?
Найважливішу роль у роботі з обдарова-

ними підлітками відіграє консультування.
Відомо, що консультування визначається так:
допомагати розв’язувати проблеми та ясніше
бачити всі можливості.

Психологічне консультування припускає
намір приділити час, увагу, власний досвід на
допомогу. У сутності психолог може допомог-
ти підлітку в тому випадку, якщо розуміє про-
блеми, що постають перед ним, а підліток, у
свою чергу, цінує допомогу психолога.

Тут учителям можуть допомогти принци-
пи, що лежать в основі консультування:

— бути природним і говорити те, що ду-
маєш;

— не користуватися своїми порадами для
маніпулювання підлітком на власну користь;

— уміти зрозуміти, що почуває підліток, і
точно оцінити той стан, у якому він знахо-
диться.
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При консультуванні переслідується мета —
допомогти підлітку:

— більш уміло вирішити проблему;
— краще усвідомити собі, що від нього по-

трібно;
— виразити напруженість і розчаруван-

ня, за якими ховаються важливі питання чи
факти;

— більш відповідально ставитися до своїх
природних здібностей і бути активним у до-
сягненні результатів, що заохочуються. Кон-
сультування обдарованих дітей вимагає обе-
режного підходу й наполегливості.

Учителю треба багато працювати над со-
бою, щоб оволодіти навичками надання до-
помоги гімназистам у вирішенні їхніх власних
проблем:
а) слухати: дати учню висловитися;
б)уточнювати: переконати учня, що ви

розумієте, про що він говорить вам;
в)підсумовувати: зводити всі нитки воє-

дино, щоб побачити всі в цілому;
г) перевіряти: ставити конкретні питання;
ґ) визначати: прагнути визначити пробле-

му й дати їй назву;
д)розбирати варіанти: оцінити різні спо-

соби вирішення проблеми;
е) рекомендувати: прийти до висновку й

запропонувати найкращий спосіб.
Принципи, якими повинен користувати-

ся у своїй роботі вчитель, який прагне домог-
тися доброчинних взаємин з гімназистами,
сформульовані Робертом Бернсом у книзі
«Розвиток Я-концепція і виховання»:

1. Із самого початку протягом навчально-
го процесу вчитель повинен демонструвати
дітям свою повну довіру до них.

2.Він повинен допомагати гімназистам у
формуванні й уточненні цілей і завдань, що
постають як перед групами, так і перед кож-
ним учнем окремо.

3.Він повинен завжди виходити з того, що
в гімназиста є внутрішня мотивація до на-
вчання.

4.Він повинен виступати для гімназиста
як джерело різноманітного досвіду, до якого
завжди можна звернутися за допомогою при
труднощах у вирішенні тих чи інших завдань.

5.Важливо, щоб у такій ролі він виступав
для кожного гімназиста.

6.Він повинен розвивати в собі здатність
почувати емоціональний настрій групи й
приймати його.

7.Він повинен бути активним учасником
групової взаємодії.

8.Він повинен активно виражати свої
почуття в групі.

9.Він повинен прагнути до досягнення
емпатії, що дозволяє розуміти почуття й пе-
реживання кожного.

10. Він повинен добре знати самого себе.
Освіта — специфічна галузь громадського

життя, найважливіша передумова вирішення
основних завдань суспільства, держави, не-
обхідна умова суспільного відтворення й ус-
пішної трудової діяльності, формування кадрів
працівників для народного господарства, дер-
жавного й політичного устрою для всіх сфер
розвитку суспільства. На основі освіти фор-
мується і всебічно розвивається особистість,
її основні якості, її входження в життя. Освіта
— багаж ученого, умова наукового пізнання
світу та його закономірностей, реалізації об’-
єктивних потреб суспільства в постійному на-
громадженні й відновленні знань. Освіта —
сфера прилучення людей до культури і мис-
тецтва.

Рівень освіти — мірило цивілізації й куль-
тури будь-якого суспільства, важливий показ-
ник його прогресивного розвитку.
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З 2003 року в Луганському національ-
ному педагогічному університеті імені

Тараса Шевченка при Центрі інноваційних
технологій було створено Психологічну
службу. Її мета –  надання додаткових психо-
логічних послуг студентам, викладачам уні-
верситету та інших навчальних закладів, пра-
цівникам підприємств, фірм, установ, насе-
ленню.

Основними принципами організації пси-
хологічної служби є:

— диференціація та індивідуалізація в пси-
хологічній роботі з різними категоріями насе-
лення;

— особистісно орієнтований підхід до ро-
боти з клієнтами;

— стимулювання активної позиції того,
хто користується психологічними послугами;

— розвиток творчих здібностей кожного
слухача;

— формування у слухачів прагнення до са-
мовдосконалення й самоосвіти.

Психологічна служба, яка діє в структурі
Інституту післядипломної освіти, має нау-
ковий, освітній і практичний аспекти діяль-
ності.

Науковий аспект діяльності передбачає
розробку психодіагностичних, психокорекцій-
них та розвивальних методик і програм для
роботи з молоддю, студентами, населенням.

Освітній аспект діяльності передбачає
забезпечення освітян та населення Луганщи-
ни сучасними психологічними знаннями,
розробку дидактичних та методичних мате-
ріалів, які можуть бути використані в процесі

ÎÏÈÑ ÄÎÑÂ²ÄÓ

підготовки занять, а також в позаурочній діяль-
ності вчителів, викладачів ВНЗ I—II рівня ак-
редитації, практичних психологів тощо.

Практичний аспект діяльності забезпе-
чує розв’язання конкретних проблем, що ви-
никають у процесі розвитку особистості,
сприяє збереженню психічного здоров’я, фор-
муванню вмінь та навичок духовного само-
вдосконалення.

У наш час Луганський національний пе-
дагогічний університет імені Тараса Шевчен-
ка готує випускників до діяльності не тільки в
освітній галузі, але й в економіці, культурі, по-
літиці, мистецтві тощо. Сьогодні більш затре-
буваними стають спеціалісти, які володіють
не тільки відповідною кваліфікацією, але й
такими якостями, як уміння спілкуватися з
людьми, вирішувати конфліктні ситуації,
приймати нестандартні рішення, орієнтувати-
ся в тій чи іншій новій ситуації, адаптуватися
до нових життєвих умов. Формування цих
якостей – завдання сучасного навчального
закладу. У більшості вирішення цих завдань
може сьогодні взяти на себе Психологічна
служба.

За час роботи Психологічної служби
склався певний досвід. Його аналіз дозволяє
зробити висновки про те, що студенти сти-
каються з різними особистісними проблема-
ми: невміння самостійно організувати на-
вчальну діяльність, тривожність перед екза-
менами, відсутність навчальної мотивації,
низька самооцінка, невпевненість у собі, труд-
нощі у встановленні контактів у різних сферах
соціальної взаємодії, відчуття самотності, фру-
страції, страхи тощо. Усе це – проблеми осо-
бистісного характеру, які вимагають організу-
вати роботу Психологічної служби у відпові-
дності з такими напрямками:

— психологічна діагностика та корекція;
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— психологічне консультування;
— психологічні тренінги (див. Додаток 1).
Психологічна служба Центру інновацій-

них технологій здійснює свою діяльність як в
актуальному, так і в перспективному на-
прямках. Ефективність усієї роботи залежить
від того, наскільки Психологічній службі
вдається вирішувати наявні психологічні про-
блеми з навчання, виховання та розвитку сту-
дентів, школярів, населення разом з перспек-
тивною націленістю на формування психоло-
гічної готовності до життєдіяльності в сучас-
ному соціумі.

Вивчення питань, що стосуються науково-
го обґрунтування практичної організації Пси-
хологічної служби в університеті (О.О. Бода-
льов, Л.Ф. Бурлачук, Ю.З. Гільбух, К.М. Гуре-
вич, І.В. Дубровіна, М.Р. Бітянова, В.Г. Панок
та ін.), дозволило створити систему роботи,
яка охоплює не тільки студентів університету,
а й педагогів, школярів, населення всього ре-
гіону. Досвід практичної роботи показав, що
авторитет Психологічної служби серед інших
учасників навчально-виховного процесу за-
лежить, у першу чергу, від результатів її діяль-
ності. Досягнення помітних результатів забез-
печується глибоко продуманими:

— змістом та напрямами діяльності Пси-
хологічної служби;

— її структурою;
— кадровими забезпеченням;
— методичним оснащенням.
Схематично це може бути представлено

так (див. Додаток 2).
За період діяльності Психологічною служ-

бою проведено: 68 психологічних тренінгів,
якими охоплено 846 осіб, 46 курсів (552 слу-
хачі).

Сьогодні, коли університет вирішує зав-
дання ввійти за основними показниками на-
вчальної, науково-технічної, фінансової діяль-
ності до числа визнаних європейських вищих
навчальних закладів, проблема надання до-
даткових освітніх послуг студентам, а в май-
бутньому це можливість вибору дисципліни,
напрямку діяльності, що допоможе швидше
адаптуватися в новому соціумі, набуває все
більшої актуальності. Крім того, додаткові пси-
хологічні послуги студентам та населенню

розширюють сферу діяльності університету
взагалі, збільшують його контакти з іншими
навчальними закладами науково-дослідними
центрами, з виробничою сферою.

Усим цим було зумовлено створення Пси-
хологічної служби, яка стала своєрідною мо-
деллю надання додаткових психологічних
послуг для різних соціальних та вікових кате-
горій населення (див. Додаток 3). Відзначи-
мо, що вибір освітніх пріоритетів і надання до-
даткових психологічних послуг у мінливому
суспільстві – завдання складне, де все повин-
но  служити здобуттю знань і розвитку таланту
та особистісного потенціалу кожної людини.

Психологічна служба приділяє увагу, перш
за все, такому напрямку своєї діяльності, як
психодіагностика, яка проводиться за запи-
том студентів, кураторів, викладачів, батьків.
Це діагностика інтелектуальних здібностей,
індивідуальних особливостей і міжособистіс-
них взаємин, що дає можливість надалі пла-
нувати корекційну роботу, визначати темати-
ку тренінгів, курсів для студентів, викладачів,
молоді, різних категорій населення.

Особлива увага приділяється діагностиці
студентів I курсу університету. Результати  анке-
тування дозволили зробити висновок про те,
що для студентів актуальними є проблеми між-
особистісного спілкування (у сім’ї,  з ровесни-
ками, викладачами тощо). Відповідно, при ран-
жуванні за ступенем значущості тренінгів, які
було запропоновано в анкеті, студенти відзна-
чили такі, як „Тренінг ефективного спілкування”,
„Тренінг вирішення конфліктів”, „Тренінг адап-
тації та згуртування колективу” тощо. Це свідчить
про те, що часто психологічна допомога по-
трібна всій групі одночасно. Особливо, коли в
групі ще не склався дружній колектив. Іноді  сто-
сунки загострюються вибухами негативу, нездо-
рової конкуренції, заздрощів тощо. Очевидно, ця
ситуація прямо протилежна тому психологічно-
му клімату, який вважається сприятливим для
навчально-виховного процесу. Подібна ситуа-
ція складається в багатьох студентських групах.
Звичайно, деякою мірою згуртування колекти-
ву є можливим у процесі підготовки різного роду
заходів, але значну допомогу тут може надати й
психолог.
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Великого значення для університету набу-
ває профорієнтаційна діагностика, яка прово-
диться для абітурієнтів, випускників шкіл про-
тягом усього навчального року. Для них про-
понуються методики, які дозволяють вияви-
ти професійні здібності та схильності для по-
дальшого визначення напрямку майбутнього
навчання та професійної діяльності.

Психодіагностика, яка охоплює значну
кількість студентських груп в університеті, у
ВНЗ I—II рівнів акредитації, учнівських колек-
тивів загальноосвітніх закладів, дозволяє
сформувати програму психокорекційної робо-
ти та індивідуального й групового психологі-
чного консультування. Психологічне консуль-
тування являє собою взаємодію психолога з
клієнтом, у ході якого визначається проблема,
шляхи її вирішення, формуються нові моделі
поведінки, та людина отримує  психологічну
підтримку й душевний спокій.  За час існу-
вання Психологічної служби в університеті за
консультативною допомогою постійно звер-
таються студенти, їх батьки, співробітники та
населення. Вони потребують допомоги у ви-
рішенні проблем, пов’язаних з міжособистіс-
ними конфліктами в діловій сфері та сімейних
стосунках; проблем комунікації; внутрішньо-
особистісних проблем (страхи, невпев-
неність, підвищена агресія тощо); проблем
самопочуття та здоров’я.

Найбільш поширеною формою роботи
Психологічної служби є психологічні тренін-
ги, які мають значні переваги поряд з інши-
ми. Психологічні тренінги надають учасникам
можливість оволодіти психологічними знан-
нями, а також професійними вміннями та на-
вичками, які дозволяють вирішувати не тільки
свої внутрішньоособистісні проблеми, про-
блеми взаємодії з оточуючими і зробити своє
життя більш ефективним в цілому, але й ви-
користовувати отримані знання в практичній
роботі з іншими людьми. Так, студенти пси-
хологічних спеціальностей, які відвідували такі
тренінги, як „НЛП: майстерність комунікації”,
„НЛП: психотехнології успіху”, „Еріксонівсь-
кий гіпноз”, оволоділи практичними знання-
ми для роботи з різноманітними психологіч-
ними проблемами. Очевидно, що набутий у
процесі тренінгової діяльності досвід допомо-

же майбутнім психологам, соціальним педа-
гогам у самостійній професійній діяльності.
Кожний учасник тренінгу пізнає дуже важливі
для себе речі: що він не один з такими почут-
тями, думками та переживаннями, що вони
притаманні й іншим людям. У групі людина
природно й невимушено набуває багато ко-
рисних знань, має нагоду придбати та погли-
бити  власний досвід довіри до людей, досвід
звертання за допомогою та надання її іншим,
поповнити свій інтелектуальний багаж знан-
нями наукового характеру (залежно від на-
прямку тренінгу). Важливим фактором також
є й те, що група – це зменшена модель сто-
сунків, у яких людина живе. Тут вона відтво-
рює свою поведінку й свої стосунки. І тут же,
змінивши перше та друге,  вона отримує на-
вички іншої поведінки та осмислення своїх
стосунків, які повернуться з нею в реальне
життя. Усі ці корисні зміни відбуваються в
житті кожного учасника саме в процесі взає-
модії з новими людьми. Як пише К. Рудестам,
„...новий друг збагачує наш дух не стільки тим,
що віддає нам себе, скільки тим, що допома-
гає нам відкрити в собі те, що залишилось би
скритим в нас та нерозвинутим, якщо б ми
не зустріли його” [11, с. 9].

Досвід роботи Психологічної служби по-
казав, що цінність групової форми роботи в
тому, що людина може опосередково привне-
сти певні зміни у свій внутрішній світ і власне
життя в цілому, тобто спостерігаючи за тим,
як особистісні проблеми проговорює та бе-
реться вирішувати хтось інший. Так, деякі
учасники психологічних тренінгів, які просто
сиділи на своєму місці і, здавалося б, не бра-
ли активної участі в тому, що відбувалося,
пізніше зізнавалися, що в їх житті сталися гли-
бокі зміни, що сприяло досягненню певного
успіху в житті. Таким чином, це підтверджує
висновок К. Рудестама про те, що „в групі осо-
бистість неминуче опиняється в становищі,
яке вимушує її до самодослідження та інтрос-
пекції” [11, с. 16].

Важливим фактором, що впливає на осо-
бистість, є атмосфера тренінгової групи, яка
підтримує, дає сили щось прийняти в собі або
щось змінити. Вона виступає в ролі того са-
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мого референтного кола (кола значущих лю-
дей), який допомагає знайти та затвердити
своє „Я”. Нарешті, у групі часто зав’язується
спілкування, соціальні контакти, відсутність
або недостатність яких може бути коренем
усіх інших проблем людини. Тому робота в
групі для учасників часто є більш ефективною,
ніж робота з однією людиною (психологом-
консультантом), сприяє розкриттю, зміні осо-
бистості учасника, забезпечує йому підтрим-
ку в збереженні цих змін, допомагає перей-
няти досвід і отримати інформацію, дозволяє
експериментувати й переносити в життя
найбільш вдалі „розробки”.

Особливою популярністю серед студентів
та населення користуються такі психологічні
тренінги, як: „Арт-терапія”, „Ораторське ми-
стецтво”, „НЛП: психотехнология успіху”,
„Символдрама”, „Майстер комунікації”, „Ерік-
сонівський гіпноз”, „Початковий курс йоги з
елементами самосугестії”, „Тренінг з оволоді-
ння техніками роботи з емоційними травма-
ми”, „Тілесний арт-тренінг” тощо. Так, наприк-
лад, слухачі тренінгів-семінарів із „Символ-
драми” та „Арт-терапії” отримали можливість
не тільки вирішити свої внутрішньоособистісні
проблеми, конфлікти, гармонізувати свою осо-
бистість, але й навчитись допомагати в цьо-
му іншим людям. Учасники тренінгової про-
грами „НЛП: психотехнології успіху” відзна-
чили важливі зміни у своїй особистості, які
позитивно вплинули на їх життя, сприяли
більш ефективній та продуктивній діяльності,
максимальній реалізації своїх життєвих планів
та досягненню певних успіхів у різних сферах
життєдіяльності. У своїх відгуках вони відзна-
чають: „...ми одержали неймовірні відчуття.
Не перестаємо дивуватися всім можливостям
своєї підсвідомості. Усе це просто приголом-
шливо. Це не перший наш тренінг, і ми обо-
в’язково будемо відвідувати їх ще”. Цінність
набутого в ході тренінгів досвіду також відзна-
чили студенти психологічних спеціальностей:
„Ми вчимося розуміти людей самі й вчимося
робити все для того, щоб людина змогла нас
зрозуміти… вчимося настроюватись на лю-
дину та бути з нею „на одній хвилі”… це, як
танці – тут ми також вчимось гнучкості, тільки
не тіла, а гнучкості мислення та  уявлення” чи

„гарно, що тут не роздають рибу, а вчать во-
лодіти вудиллям!”

Однією з ефективних форм роботи Пси-
хологічної служби є проведення курсів пси-
холого-педагогічного напрямку, які дають
можливість підвищити кваліфікацію не тільки
з предмета, а, перш за все, придбати вміння
та навички здійснення індивідуального підхо-
ду з урахуванням вікових психологічних особ-
ливостей учнів, студентів як в урочній, так і в
позаурочній діяльності. Це, наприклад, такі
курси, як „Соціально-психологічний тренінг
як ефективна форма виховної роботи з учня-
ми та студентською молоддю”. У роботі курсів
узяли участь психологи, класні керівники, ку-
ратори студентських груп, соціальні педагоги
середніх та вищих навчальних закладів міста
Луганська та Луганської області. До програ-
ми курсів включено заняття як теоретичного,
так і практичного характеру. Це проблеми віко-
вої психології, соціальної психології, методи-
ки та техніки тренінгової роботи зі школяра-
ми та студентами. До програми курсів дода-
ються також тренінгові заняття та відповідне
методичне забезпечення: „Адаптація та згур-
тування колективу”, „Здоровий спосіб життя”,
„Самопізнання”, „Толерантність”, „Вербальне
та невербальне спілкування”, „Комунікативні
вміння та навички”, „Особливості роботи з
соціально дезадаптованими неповнолітніми
та школярами з девіантною поведінкою”
тощо. Тренінгова робота передбачає безпосе-
редню участь слухачів курсів у виконанні пси-
хологічних вправ, завдань, рольових ігор, що
дає можливість тут же на заняттях закріпити
теоретичні знання на практиці та в подаль-
шому успішно використовувати отриманий
досвід  у психолого-педагогічній роботі.
Аналіз результативності курсів показав, що
95% слухачів високо оцінили зміст і методику
проведення занять, різноманітність форм тре-
нінгової роботи. 70% – висловили задоволен-
ня з приводу можливості безпосередньої
участі в тренінговому процесі. Учасники
курсів підкреслили також актуальність питань,
що розглядаються,  і відзначили, що тренінг
як форма роботи максимально сприяє не
тільки саморозкриттю внутрішнього потен-
ціалу кожного учасника, але й розвитку гру-
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пи та колективу в цілому. В організації та про-
веденні лекцій, семінарів, практикумів,
тренінгів, майстер-класів активно беруть
участь провідні вчені-психологи, викладачі ка-
федр психології, дефектології та психологічної
корекції, практичні психологи.

Однією з ефективних форм роботи Пси-
хологічної служби в університеті є проведен-
ня „Тижнів Психологічної служби”. Протягом
тижня для студентів певного факультету Пси-
хологічна служба проводить різні психологічні
заходи. Залежно від запиту студенти та кура-
тори студентських груп можуть узяти участь
у психологічних тренінгах, психологічній діаг-
ностиці, отримати індивідуальні та групові
психологічні консультації. На цих заняттях сту-
денти отримують можливість вирішити певні
особистісні проблеми, знайти відповіді на
найбільш актуальні для них питання та набу-
ти прикладних психологічних знань, які змо-
жуть використовувати в різних сферах жит-
тєдіяльності.

Одним з напрямків роботи Психологічної
служби з населенням є надання психологіч-
ної допомоги батькам у їх взаєминах з влас-
ними дітьми. Для цього пропонується цикл
лекцій психологічного характеру „Діти-бать-
ки XXI сторіччя”, на яких батьки мають мож-
ливість отримати практичні поради й реко-
мендації у вирішенні сімейних проблем, розі-
брати складні життєві ситуації, оволодіти на-
вичками організації стосунків зі своєю дити-
ною. Для батьків пропонують такі теми
лекцій, як: „Психологія сімейних стосунків”,
„Статеве виховання дітей у сім’ї”, „Підготов-
ка підлітка до дорослого життя”, „Психологія
старшокласника”, „Профілактика алкоголізму
та наркоманії в підлітків” тощо.

Одним з напрямків роботи Психологічної
служби є організація допомоги практичним
психологам, соціальним педагогам, учителям
початкових класів, вихователям дошкільних
навчальних закладів у роботі з дітьми, які ма-
ють вади у розвитку. Крім того, Психологічна
служба надає допомогу вихователям інтер-
натів, притулків, дитячих будинків у роботі з
соціально дезадаптованими неповнолітніми,
а також з дітьми, які мають порушення в пси-
хофізичному розвитку, оскільки ця робота має

свою специфіку порівняно з традиційними
методами виховання та навчання. На курсах
для цих категорій слухачів даються знання про
психологію розумового розвитку дітей, вікові
психологічні особливості, особливості асоці-
альної поведінки, аналізуються  причини со-
ціальної дезадаптованості та педагогічної за-
недбаності, специфіка навчально-виховної
роботи з дітьми, які мають розумові відхилен-
ня, порушення мовлення, слуху, опорно-ру-
хового апарату тощо.  Кожний зі слухачів
отримує  можливість придбати практичні
знання про особливості  психолого-педагогіч-
ної корекційної роботи з цією категорією дітей,
оволодіває методами сугестії, арт-терапії, геш-
тальттерапії, психосинтезу тощо.

На замовлення управління освіти держад-
міністрації м. Ровеньки Луганської області
Психологічна служба Центру інноваційних
технологій спільно з кафедрою дефектології та
психокорекції у 2006 року розробила проект
„Програми системи освіти в умовах інтеграції
дітей з вадами психофізичного розвитку в
масову загальноосвітню школу”, який був
представлений на Всеукраїнський конкурс і
здобув Президентський грант.

У структурі Психологічної служби також
працює Консалтингове агентство. Специ-
фіка його діяльності зумовлена необхідністю
підвищення кваліфікації працівників
підприємств, фірм і організацій. Для праців-
ників цих установ проводяться індивідуальні
та групові консультації, бізнес-тренінги за та-
кою тематикою: „Стратегія лідерства або ми-
стецтво управління”, „Психологія продажу
або якісний сервіс”, „Антистрес-менеджмент
(управління стресом)”, „Мистецтво перего-
ворів”, „Ефективність продажу” тощо. Так,
учасники тренінгової програми „До успіху
через творчість” відзначили, що для них вия-
вилися дуже важливими актуалізація та роз-
виток їх творчого потенціалу. Це допомогло
їм навчитися знаходити шляхи подолання
складних виробничих і особистісних проблем,
відкривати нові можливості в бізнесі, діяти
більш продуктивно. Співробітники
підприємств, які брали участь у тренінговій
програмі „Мистецтво переговорів”, отрима-
ли можливість оволодіти вміннями та навич-
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ками встановлення контакту в ході ділових
переговорів, ефективного переконання й ар-
гументування, успішної нейтралізації запере-
чень, психологічного захисту від тиску та ма-
ніпулювання тощо. Отже завдяки досвіду, от-
риманому на цих заняттях, у подальшому ці
працівники змогли більш професійно органі-
зувати свою діяльність, що значною мірою
підвищило показники ефективності роботи
всього підприємства в цілому.

Процес надання психологічних послуг за
своєю сутністю повинен носити безперерв-
ний характер, що пов’язано, перш за все, з
необхідністю самоосвіти та особистісного са-
мовдосконалення кожної людини протягом
усього життя. Психологічна служба Центру
інноваційних технологій постійно розробляє
нові напрямки діяльності, шукає цікавих лю-
дей для спільного втілення ідей, планів, інно-
вацій, таких, наприклад, як використання ме-
тодів арт-терапії, гештальттерапії, символдра-
ми, психосинтезу, нейролінгвістичного про-
грамування в тренінговій та консультативній
діяльності. У той же час завданням Психоло-
гічної служби є не тиражування навіть
найбільш ефективних і плідних, на перший
погляд, ідей, а постійний пошук того нового,
що ще не отримало достатнього розповсю-
дження. Психологічна служба визначила такі
перспективні завдання:

1. Розробити концепцію надання психоло-
гічної допомоги різним соціальним та віковим
категоріям населення протягом усього життя.

2.Вести постійний пошук нових різнома-
нітних форм надання психологічних послуг.

3.Створити комп’ютерні програми з метою
надання психологічних послуг для людей з
обмеженими можливостями в розвитку.

4.Сприяти зростанню контингенту сту-
дентів, школярів, молоді та населення, які ко-
ристуються психологічними послугами.
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Додаток 3

Надання психологічних послуг у регіоні

 

Психологічна 
служба центру 
інноваційних 
технологій 
ЛНПУ імені 
Тараса 

Шевченка 
 

Психологічні послуги 
для студентів, 
викладачів ВНЗ 

 I—IV рівнів 
акредитації 

Психологічні послуги 
для школярів, учителів 
загальноосвітніх шкіл, 
професійно-технічних 

закладів 
 

Психологічні послуги для працівників фірм, 
підприємств 

 

Психологічні послуги для населення регіону 
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«ÎÑÍÎÂÈ ÏÐÀÂÎÇÍÀÂÑÒÂÀ.
ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß»

Постановка проблеми

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ економіки,
демократизація суспільного

життя, перехід світового співтовари-
ства до інформаційного суспільства
– це об’єктивні процеси, які ставлять
нові завдання перед сучасною сис-
темою шкільної освіти та спричиня-
ють необхідність пошуку нових мето-
дичних форм навчання, зокрема, шля-
хом інформатизації освіти.

Україна визначила свої стра-
тегічні орієнтири у справі інформати-
зації освіти, розробивши шляхи адап-
тації школи до сучасних вимог у За-
коні України “Про освіту”, Державній
національній програмі “Освіта. Украї-
на ХХІ століття”. На парламентських
слуханнях у Верховній Раді України
21 вересня 2005 р., які відбулися з
питань розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні, було визнано, що
розвиток інформаційного суспільства
в Україні та впровадження новітніх
інформаційно-комунікативних техно-
логій (ІКТ) в усіх сферах суспільного
життя, діяльності органів державної
влади та органів місцевого самовря-
дування є одним з пріоритетних на-
прямів державної політики. Перспек-
тиви розвитку ІКТ у освіті та науці на
поточну п’ятирічку визначені в по-
станові № 1153 Кабінету Міністрів
України від 7 грудня 2005 року, якою
затверджена Державна програма
„Інформаційні та комунікаційні техно-

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÉ

ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÊÎÍÒÐÎËÞÞ×ÈÉ ÏÎÑ ²ÁÍÈÊ

Меняйленко О.С.,
Нетьосов С. І.,
Розсоха В. М.

логії в освіті та науці” на 2006–2010
роки.

Для побудови правової держави
та громадянського суспільства в Ук-
раїні надзвичайно важливим є фор-
мування нової, більш високого рівня,
правосвідомості та правової культу-
ри населення. Без глибоких знань
прав, свобод, діючого законодавства,
можливості використання цих знань
у житті еволюційний розвиток нашої
держави неможливий.

Засвоєння учнями курсу «Основи
правознавства» повинно не тільки
озброїти учнів основами знань з теорії
держави й права, основ публічного
та приватного права, ознайомити з
діючим законодавством нашої держа-
ви, але й навчити учнів застосовува-
ти свої знання для аналізу й прийнят-
тя рішень у різноманітних життєвих
ситуаціях, допомогти знайти рішен-
ня, які будуть відповідати вимогам
чинного законодавства України.

Отже, проблема полягає в необ-
хідності розширення використання
ІКТ у шкільному навчанні основ пра-
вознавства; у необхідності розробки
та представленні педагогічних про-
грамних засобів навчання (ППЗ), які
відкривають додаткові методичні та
дидактичні можливості.
Аналіз останніх досліджень і

публікацій
Сучасними дослідниками значна

увага приділяється вимогам, які ви-
суває сьогодення перед ППЗ. Цьому
питанню присвячені праці Гуржія А.М.,
Жабєєва В.П., Іванова А.М., Корнє-
єва В.П., Сердюка Л.Г., Чабанної Н.В.
та ін.

«ÎÑÍÎÂÈ ÏÐÀÂÎÇÍÀÂÑÒÂÀ.
ÒÅÑÒÎÂ² ÇÀÂÄÀÍÍß»



70

Проблеми створення електронних підруч-
ників, методичні та дидактичні можливості
ППЗ при вивченні різних шкільних предметів
висвітлюють Черненко В.О., Безуглий В.В.,
Копняк Н.Б., Корнєєв В.П., Пойда С.А., Малі-
єнко Ю., Прокопенко І.Ф., Фоменко А.В., Ху-
добець О.В. та ін.

Бойко В.І., Генденштейн Л.Е., Гранкіна
Т.О., Кармазіна В.В., Корольова Л.В., Крюч-
кова Т.М., Малякова І.А., Ротаєнко П.А., Щер-
бакова А.Г. приділяють увагу системам конт-
ролю знань за допомогою комп’ютерного те-
стування, яке виступає важливим методич-
ним інструментом сучасного вчителя. Засто-
сування та використання ІКТ при вивченні
суспільствознавчих дисциплін проаналізува-
ли – Александров В.Т., Антонов В.М.,
Віднянський С., Гончаренко В.Г., Дрібниця В.О.,
Думан Л.О., Ладиченко Т.В., Малієнко Ю.,
Мокрогуз О., Недбаєва С.М., Охредько О.,
Пометун О.І., Рента О.П., Рубльов С.О., Ху-
добець О.А., Фоменко А.В., Фрейман Г.О.,
Шевчук В. та ін. Вони визначили підходи до
створення навчальних комп’ютерних про-
грам; розробили педагогічні програмні засо-
би з суспільствознавчих дисциплін; дали роз-
горнуту характеристику педагогічних про-
грамних засобів з суспільствознавчих дис-
циплін, які представлені на сучасному ринку;
розробили методичні заходи щодо запрова-
дження, використання комп’ютерних техно-
логій на уроках суспільствознавчих дисциплін;
розповсюдили досвід застосування презента-
ційних технологій як інструментального се-
редовища вчителя суспільствознавчих дис-
циплін; визначили шляхи оптимального ви-
користання комп’ютерних тестових комп-
лексів на уроках суспільно-гуманітарного цик-
лу; представили детальну характеристику
сайтів у інформаційній мережі Інтернет, на
яких можна отримати інформацію для орга-
нізації творчої роботи на уроках суспільство-
знавчих дисциплін та в позаурочний час; ви-
ділили позитивні риси та недоліки існуючих
ППЗ із суспільствознавчих дисциплін.

Чернишов В.Н., Бурцева О.В., Рак І.П. ана-
лізують процес поєднання права й інформа-
тики для підготовки фахівців-юристів, а на-
вчально-методичний комплекс з курсу Кон-
ституційного права України, розроблений

Волковим В.Д. та Власенко І.Л., розрахований
саме на підготовку майбутніх юристів.

Ремех Т.О. представляє досвід проведен-
ня уроків правознавства з використанням
мультимедійних технологій, Недзельська В.М.
аналізує деякі аспекти використання комп’ю-
тера на уроках історії та правознавства.

Серія „Українські комп’ютерні правові си-
стеми” представляє ППЗ „Правознавство” за
загальною редакцією Гончаренка В.Г. Цей
посібник має на меті ознайомити учнів з ос-
новами теорії держави та права, державного
ладу і правової системи України. Водночас він
розрахований на абітурієнтів, які складають
вступні іспити з основ правознавства до юри-
дичних навчальних закладів, також на сту-
дентів, які вивчають право в неюридичних
навчальних закладах і факультетах. Але вказа-
на програма була розроблена у 2002 році, за
ці роки відбулися значні зміни в законодавстві,
а також учитель, який працює з цією програ-
мою, не має можливості врахувати індивіду-
альні особливості учня, класу.

Отже, сучасні методисти та дидакти при-
діляють значну увагу як проблемі впрова-
дження ІКТ у шкільне навчання, так і питан-
ню застосування ППЗ на уроках суспільно-гу-
манітарних дисциплін у школі. Але питання
навчання основ правознавства за допомогою
засобів ІКТ висвітлюється  недостатньо,
відсутні програми, які б пропонували вчите-
лю тестові завдання з усіх тем шкільного кур-
су Основ правознавства, надавали б учите-
лю можливість використовувати їх з урахуван-
ням дидактичної й методичної доцільності, з
урахуванням індивідуальних особливостей
учнів та рівня підготовки конкретного класу.
Формулювання цілей статті (постанов-

ка завдання)
У запропонованій статті ми хотіли б про-

аналізувати методичні та дидактичні можли-
вості електронного навчально-контролюючо-
го посібника «Основи правознавства. Тестові
завдання», які надають змогу використовува-
ти інноваційні технології для активізації про-
цесу навчання основ правознавства, органі-
зовувати й проводити актуалізацію та пере-
вірку знань, формувати пізнавальні, комуніка-
тивні, соціальні та інформаційні компетенції
учнів.
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Застосування ІКТ на уроках правознав-
ства створює можливості використання су-
часних методичних засобів, які вимагають
активної роботи кожного учня, сприяють ви-
явленню його особистої позиції. Як свідчить
досвід, більшість учнів з великою зацікавле-
ністю беруть участь у розв’язанні тестових
завдань, тестів, юридичних задач, які вимага-
ють аналізу життєвих ситуацій, особливо тих,
які мають реальну основу. Саме такі тестові зав-
дання запропоновані в указаному посібнику.

Електронний навчально-контролюючий
посібник «Основи правознавства. Тестові зав-
дання», розроблений Центром інформаційних
технологій ЛНПУ ім. Тараса Шевченка та ТОВ
Центр освітніх технологій „ОСТЕХ”,  містить
810 тестових завдань з 27 тем відповідно до
Програми для загальноосвітніх навчальних
закладів «Основи правознавства. 9 клас» (К.:
Шкільний світ, 2001), Державного стандарту
базової й повної загальної середньої освіти від
2004 р., програми «Правознавство для ліцеїв,
гімназій, класів з поглибленим вивченням пра-
вознавства», програми курсу «Правознав-
ство» для шкіл (класів), гімназій, ліцеїв з по-
глибленим вивченням правознавства,
«Програми вступних випробувань з основ
правознавства».

Тестування з кожної теми розраховано на
академічну годину (45 хв.).

До складу посібника входять тестові
завдання різної форми.

Форма І – це завдання, у яких особі, яка
тестується, пропонується обрати одну або
кілька правильних відповідей із запропонова-
ного переліку (Малюнок 1).

 Малюнок 1. Форма І

Під час тестування за тестовими завдан-
нями форми ІІ (Малюнок 2) потрібно
співвіднести варіанти відповідей з критерія-
ми класифікації.

Малюнок 2. Форма ІІ

У тестових завданнях форми ІІІ (Малюнок
3) необхідно на місця пропусків додати
потрібні поняття, терміни або положення з
переліку, що пропонується.

Малюнок 3. Форма ІІІ

Електронний навчально-контролюючий
посібник дає можливість акцентувати увагу
на ключових моментах курсу „Основи право-
знавства” – основних положеннях, поняттях
та питаннях.

Елемент програми «Конструктор тестів»
дає можливість учителю переглядати, обира-
ти необхідні тестові завдання та використо-
вувати їх на будь-якому етапі уроку в зазначе-
них класах, організовувати навчальну, конт-
ролюючу роботу та тематичне оцінювання
навчальних успіхів учнів. Наявність «Конст-
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руктора тестів» дає можливість викладачеві
організувати роботу на основі диференціації
навчання та особистісно орієнтованого підхо-
ду, ураховуючи вікові можливості учнів.

На основі посібника вчитель з’ясовує
рівень навчальних досягнень учня, який про-
ходить тестування за конкретною темою, а те-
матичну оцінку вчитель виставляє на основі
комплексної роботи учня за цією темою.

Підготовлений посібник базується на дію-
чому законодавстві України, сучасній практиці
його використання, новітній юридичній літе-
ратурі. Робота характеризується внутрішньою
логікою та послідовністю викладу матеріалу,
простотою та ясністю мови. Завдання сфор-
мульовані стисло та конкретно.

Програмна реалізація посібника не потре-
бує значних обчислювальних ресурсів і може
бути встановлена на персональному комп’ю-
тері з операційною системою Windows 95 і
вище та потребує розділення монітора
1024х768. При інсталяції необхідно 40 М дис-
кового простору, без наявності в CD — при-
строї оригінального диска не працює.

Програмна реалізація посібника є про-
грамним продуктом дворівневої клієнт-сер-
верної архітектури.

Клієнтська компонента є тонким клієнтом,
який установлюється на робочих місцях учнів
та забезпечує інформаційний зв’язок з серве-
ром. Робота з клієнтською компонентою не
потребує попереднього її вивчення, достатньо
тільки знайомства, що зумовлено формою
подання тестових завдань, організацією ви-
бору відповідей, простим і зручним інтерфей-
сом користувача.

Серверна компонента забезпечує власне
функціональність посібника: реєстрацію кори-
стувачів; збереження протягом певного часу
результатів усіх тестувань кожного з учнів; кон-
троль часу виконання тестових завдань кож-
ним з учнів; проведення тестування за обра-
ною темою із запропонованого переліку
тестів; можливість формування нових комп-
лектів тестів (необхідної кількості, типу та
складності тестових завдань) із запропонова-
ного переліку; можливість для особи, яка тес-
тується, змінити вибір правильної відповіді до
остаточного її підтвердження; аналіз резуль-
татів тестування, які містять інформацію про
загальну кількість запропонованих тестових
завдань, кількість тестових завдань, на які були
дані правильні відповіді, кількість тестових

завдань, на які були дані неправильні відповіді,
загальна кількість балів, яку було набрано уч-
нем під час тестування.

Викладач може обрати режим одночасно-
го (за одним обраним тестом) тестування всьо-
го класу чи роботу кожного учня за спеціаль-
ним тестом як з базового набору, так і за тес-
том, створеним учителем. Для організації та
проведення такої роботи викладачем у посібник
введено «Конструктор тестів» (Малюнок 4).

 Малюнок 4. Конструктор тестів

Для зберігання вихідних даних, переліку
класів, учнів та результатів тестування вико-
ристовується система нормовано поіменова-
них текстових файлів із захистом від не-
санкціонованого доступу.

Тестування можливе тільки після реєст-
рації користувача, а повторне – тільки з санкції
викладача.

Посібник є документованим програмним
виробом, до якого додаються інструкції щодо
інсталяції/деінсталяції, інструкції для систем-
ного адміністратора, викладача та особи, яка
тестується.
Висновки
Аналіз останніх досліджень і публікацій

продемонстрував відсутність в освітянському
просторі електронних посібників навчально-
контролюючого характеру, які б відповідали
сучасним вимогам методичної науки та на-
давали б учителю правознавства дидактич-
ний матеріал для застосування ІКТ на уроках.

Електронний навчально-контролюючий
посібник «Основи правознавства. Тестові зав-
дання» пропонує систему тестових завдань з
курсу «Основ правознавства» в обсязі
шкільних програм; надає можливість викори-
стання тестових завдань на різних етапах уро-
ку, застосовувати їх на уроках різних типів і
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форм, урахувати індивідуальні особливості
учнів та рівень підготовки конкретного класу.

Розроблена версія задовольняє вимогам,
що висуваються до електронних навчальних
посібників, і рекомендується для використан-
ня в загальноосвітніх школах, спеціалізованих
і профільних навчальних закладах, учнями
гімназій та ліцеїв, абітурієнтами правознавчих
спеціальностей, а також студентами, які ви-
вчають право в неюридичних вищих на-
вчальних закладах.

На порядку денному стоїть питання роз-
робки програми, на основі якої будуть розши-
рені методичні та дидактичні можливості вчи-
теля правознавства на основі застосування
комп’ютерних технологій навчання, будуть
створені умови для активізації творчої діяль-
ності учнів як на уроці, так і в позаурочний
час, програми, яка буде враховувати осо-
бистість та індивідуальність учнів, буде спри-
яти зацікавленому засвоєнню навчального
матеріалу, формувати пізнавальні, комуніка-
тивні, соціальні та інформаційні компетенції
на уроках основ правознавства.
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ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНІзрушення на межі ХХ–ХХІ
століть позначені виникненням й зро-
станням якісно нових явищ та про-
цесів соціокультурного характеру. За-
кономірним результатом трансфор-
мації українського суспільства впро-
довж останніх п’ятнадцяти років ста-
ла поява приватної вищої школи. При-
ватний сектор системи вищої освіти
України демонструє значну гнучкість,
адекватно реагує на мінливу соціаль-
ну практику, зміни в структурі соціаль-
ного замовлення, — інакше кажучи,
цій підсистемі притаманна висока
адаптивність.

Постає питання про причини такої
спроможності швидко перебудовува-
ти свою структуру, набувати нових
соціальних функцій і відкидати віджилі
елементи з найменшими втратами.

Можливо, найпродуктивнішим
буде наукове дослідження явища при-
ватної вищої освіти на феноменоло-
гічному рівні — коли домінантою ви-
ступає вивчення предмета досліджен-
ня в його відносинах.

Для постіндустріальної цивілізації
та постмодерних суспільств характер-
ною є орієнтація на організаційні,
діяльнісні та інформаційні технології,
за яких зростає роль знань, індивіду-
ального досвіду, гуманістичних
ціннісних орієнтацій.

На засадах пріоритетного розвит-

ÏÐÈÂÀÒÍÀ  ÂÈÙÀ ØÊÎËÀ

ку вищої освіти європейські країни взя-
лися за перетворення Європи в «сус-
пільство знань та інновацій».

Так, 25—28 квітня 2004 р. у Льєжі
(Бельгія) під егідою Європейської
Комісії відбулася найбільша міжнарод-
на конференція з проблем науково-дос-
лідної та інноваційної діяльності в уні-
верситетах. Близько 1000 учасників,
співробітники й керівники академіч-
них організацій, промислових ком-
паній, політики і представники урядо-
вих кіл Європи, США, Австралії, країн
Африки та Азії взяли участь у цьому
науковому форумі, що визначав перс-
пективи розвитку науки та інновацій-
ної діяльності в Європі на найближчі
15 років [10].

Принциповим є нове визначення
поняття «інновація» як конверсії ново-
го знання в економічні й соціальні бла-
га. Інновація не розглядається як про-
дукт виняткового наукового дослі-
дження або технології. Сьогодні ре-
зультат інноваційної діяльності зале-
жить від організаційних, соціальних,
економічних та інших чинників. Тоб-
то природа інновації змінюється, влас-
не як і сама економіка, що претендує
на статус економіки знань [9].

У зв’язку з такими принциповими
змінами сьогоднішня соціальна вимо-
га до європейських ВНЗ — бути не
тільки динамічнішими і «гнучкішими»,
але й відкритішими системами, а це
означає, що ВНЗ необхідно точніше й
активно позиціонувати свій внесок в
інноваційний процес і соціальний роз-

Добрянський І. А.
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виток. Таким чином, сучасне суспільство виз-
начає новий критерій соціального статусу й
ролі ВНЗ як систем перенесення знань на бла-
га економіки та суспільства.

Для вітчизняної системи вищої освіти
надзвичайно актуальним стає необхідність
переходу від характерного для неї «підтри-
муючого» до «інноваційного навчання». Аль-
тернативою ідеї підтримуючого навчання ви-
ступають принципи «інноваційної педагогі-
ки», які спрямовані на вироблення в суб’єктів
навчального процесу здібностей і мотивації
до опанування методологією наукового ана-
лізу та «перспективної детермінації» майбут-
нього.

По суті, у моделі «інноваційного навчан-
ня» міститься принципово нова філософія ос-
віти, яка має відповідати новій цивілізації та
постмодерному «інформаційному» суспіль-
ству.

На думку В.Г. Кременя, філософія освіти
ХХІ століття повинна забезпечити теоретич-
не підґрунтя:

— високої функціональності людини в
умовах, коли зміна ідей, знань і технологій
відбувається швидше ніж зміна покоління лю-
дей, знаходження раціональних  схем
співвідношення між великим розвитком знань,
високих технологій і людською здатністю їх
творчо засвоїти;

— оптимального балансу між локальним
та глобальним з тим, щоб людина була здат-
ною жити і діяти в цьому світі, бути громадя-
нином світу;

— формування на загальносуспільному й
індивідуальному рівнях розуміння людини як
найвищої цінності, права кожного стати і за-
лишатися самим собою у відповідності зі свої-
ми природними здібностями;

— здатності людини до свідомого і ефек-
тивного функціонування в умовах ускладнен-
ня відносин у глобалізованому, інформаційно-
му суспільстві, зрослої комунікативності жит-
тя та інформаційної насиченості середовища
життєдіяльності;

— зведення до мінімуму асиметрії між ма-

теріальністю і духовністю, формування конст-
руктивізму як основи життєвої позиції, утвер-
дження культури толерантності [5, 9—17].

Центральною проблемою, яку розв’язує
сьогодні філософія освіти при розробці
ціннісних основ цілепокладання, є проблема
людського виміру освітньої системи та освіт-
ньої діяльності. Основною гносеологічною
проблемою нині залишається розробка прак-
тичних механізмів інтеграції філософських та
педагогічних  знань у сфері освіти:

— становлення освітньої інфраструктури
має розглядатись як духовно-онтологічна ос-
нова трансформації суспільства в цілому;

— філософія має тлумачитись як проблем-
но-смислова, когнітивна, аксіологічна і  кому-
нікативна парадигми педагогіки.

Імовірно, слід заново осмислити феномен
„пайдейї” — духовно-інтелектуального спілку-
вання, над яким розмірковували давньогрецькі
філософи, намагаючись розв’язати проблему
виховання душі.

Трансформаційний стан суспільства харак-
теризується великою динамікою сутнісних
процесів в усіх сферах життя. Тому об’єктив-
ною є потреба в корективах основних прин-
ципів пошуків істини. Традиційні підходи, які
ґрунтуються на таких категоріях, як „теорія”,
„концепція”, „поняття” в умовах розмивання
термінологічної та функціональної „чистоти”
наукових дисциплін, предметом яких є дослі-
дження людини та соціуму, під впливом дис-
курсу постмодерну та швидкого темпу со-
ціальних змін поступаються місцем компара-
тивістиці, „гіпотезі”, „конструктивній прак-
тиці”.

Досягти органічного поєднання глобаль-
них та локальних характеристик певних (но-
вих) явищ у сучасному суспільстві можливо,
застосувавши феноменологічний підхід.

При постійній взаємодії, особливо в со-
ціокультурному просторі, виникають такі фор-
ми, які не підлягають однозначному тракту-
ванню. У цілому для соціальних відносин на
передній план виступає подвійна характери-
стика взаємодії, де є зовнішній – проявлений,
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і внутрішній – непроявлений — шар феноме-
на. Будь-який соціокультурний феномен є ду-
ховним обміном двох культур: культури зов-
нішньої (загальної) і культури внутрішньої
(індивідуальної, особистісної). «Подвійність»
— норма існування таких феноменів. З по-
зицій гносеологічного дуалізму феномен роз-
глядається як трансцендентне та іманентне.
Трансцендентне розуміється як таке, що ле-
жить по той бік нашого пізнання взагалі або
по той бік нашого „Я”. Іманентне розуміється
як зміст свідомості, феноменальна даність.
Термін „феномен” використовується для по-
значення факту, події, процесу, що безпосеред-
ньо сприймаються органами відчуття до того,
як буде висловлене будь-яке судження про
них. Феномен – це те, що вказує на себе од-
нією якою-небудь ознакою, яскраво прояв-
ляється. Сприйняття феномена потребує
відповідних аналогових конструкцій для того,
щоб елімінувати ті ознаки, які не виявляють
його як цілісність.

Із загальних методологічних та методич-
них підходів психолого-педагогічного дослі-
дження феномен приватної вищої освіти
може досліджуватися різними методами.

Так, сутність системного підходу дослі-
дження феномена приватної вищої освіти ви-
ражається в таких положеннях, які дозволя-
ють встановлювати якості системних об’єктів
та аналізувати їх:

— цілісність системи вищої освіти щодо
зовнішнього соціокультурного та освітнього
простору в органічній єдності з ним;

— виокремлення елементів (структури й
організації) освітнього простору;

— з’ясування системостворюючих
зв’язків і взаємодій, серед яких для приватно-
го сектора вищої освіти домінантою є «при-
ватність» як глибинна сутнісна категорія;

— окреслення цілей, змісту, умов, засобів,
ресурсів та результатів функціонування при-
ватної вищої школи.

Феномен приватної вищої освіти за різних
підходів, — залежно від предмета й мети дос-
лідження, — трактується по-різному. Разом з

тим синтез різних точок зору, виходячи з їх
наукової дисциплінарної матриці, дає більш
об’єктивний погляд на предмет дослідження.

Так, за соціально-філософського підходу
освіта постає в ракурсі її зв’язків із соціумом
та його підсистемами, як цінніснозначуще
соціокультурне утворення. Соціально-філо-
софський характер аналізу забезпечується
при цьому постійним співвіднесенням осві-
ти як специфічної цілісності з людиною, її по-
требами, інтересами та цілями; українським
суспільством у цілому та такими його важ-
ливими інститутами, як економіка, соціаль-
на сфера, політика, держава, політична
партія, соціальне управління, наука (й особ-
ливо – суспільствознавство), ідеологія, мо-
раль тощо» [6, с. 15].

За такого підходу феномен приватної
вищої освіти може вивчатися як своєрідна
модель розбудови громадянського суспільства
в Україні і подальшої відповідної трансформації
вітчизняного освітнього простору.

Думка Б. Корольова про те, що приватна
вища освіта більш притаманна українському
народові, ніж державна [4, с. 8—14], видаєть-
ся нам продуктивною в сенсі вивчення при-
ватної вищої освіти в аспекті аксіологічному.

Система цінностей етнічної спільноти
фіксується в її матеріальній і духовній культурі.
Духовні національні цінності – традиції, зви-
чаї, моральні принципи і норми, заповіді, іде-
али – відображають світогляд, світорозумін-
ня, риси характеру, вдачі – інакше кажучи, мен-
талітет народу. Засвоєння молодою людиною
таких цінностей робить її представником
нації. Мислителі всіх часів і народів відзнача-
ли, що немає людини взагалі, немає якихось
абстрактних, безликих, без належності до
певної спільноти людей. Завжди є людина
певного походження. Так само ніде у світі
немає виховання “взагалі”. Воно завжди має
конкретно-історичну форму вираження. На-
ціональна система виховання й навчання по-
винна максимально враховувати національні
риси й самобутність народу. Тривалий час в
Україні через політичні причини цим нехту-
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вали й навіть забороняли. Нині, спираючись
на глибинні традиції свого народу, національ-
на система виховання поступово відро-
джується.

«Українському народові властива індиві-
дуальна форма цілепокладання та особиста
відповідальність за наслідки реалізації цілей.
Це явище прогресивне, бо воно є передумо-
вою появи людини, здатної до свідомого ство-
рення нового громадянського суспільства» [7,
с. 149]. Індивідуалізм як одна з глибинних рис
української ментальності1 в поєднанні з делі-
катністю2 дає особливе поціновування «при-
ватності» – як власної, так і іншої людини. «Чи
не тому запровадження в Україні ідеї колек-
тивізації зустріло такий упертий опір селян-
ства, що його вдалося зламати тільки шляхом
влаштування штучного голодомору і знищен-
ня біля десяти мільйонів селян» [3, с. 312].

Тут наш методологічний дискурс законо-
мірно звужується до аналізу категорії, що є,
безперечно, базовою для розуміння соціокуль-
турного наповнення приватної вищої освіти,
а саме – до категорії «приватність» (від лат.
privatus – те, що знаходиться у приватній влас-
ності; особисте; а також приватна особа – тоб-
то така, яка не займає державної посади).
Приватність є одним з доконечних принципів
і критеріїв свободи, проявом індивідуалізації
як вектора і закономірності соціально-культур-
ного і цивілізаційного розвитку. Приватність
в усіх сферах життя є підставою, формою і на-
слідком здобуття окремою людиною реальних
можливостей існувати автономно, мати та
оберігати свій суверенітет у царині прийнят-
тя рішень, формування і реалізації «Я-кон-
цепції» власного життєвого проекту. Визна-
чення приватності ґрунтується на припу-
щенні, що можуть (повинні) існувати інтере-

си, властиві окремому індивідові, які збігають-
ся з інтересами інших індивідів (або спільнот).
Наявність такого приватного інтересу спону-
кає людину до виокремлення із загалу, само-
реалізації, самоствердження. Приватність пе-
редбачає свідоме протистояння будь-яким на-
маганням втрутитися ззовні і звузити (або зве-
сти нанівець) сферу індивідуальної свободи,
позбавити особистість самої можливості ви-
бору. Передумовою приватності як важливої
чесноти громадянського суспільства є особи-
стісна гідність, визнання і повага особистістю
гідності в собі та в інших. Значущість приват-
ності полягає в тому, що її наявність створює
можливість для максимального розширення
індивідуального простору свободи, вибору
тих чи інших параметрів особистісної ідентич-
ності поза будь-яким тиском. Потяг до при-
ватності (так само, як і потяг до спілкування,
визнання іншими) укорінений у самій природі
людини, її намаганні виокремитися з юрби,
усамітнитися, залишитися осторонь зі своїми
турботами й пристрастями. Приватність ут-
ворює потенційну можливість, що її завжди
можна без перешкод використати (на відміну
від самотності й покинутості).

Приватність може тлумачитися як елемент
і докорінна вимога індивідуалізму (у цьому ро-
зумінні приватність протистоїть загальності і
колективізму), але може набувати й самодос-
татності, виступаючи характеристикою будь-
якого типу «соціальності» (той чи інший рівень
приватності властивий абсолютній більшості
відомих культур, через що його не можна тлу-
мачити як надбання винятково західної куль-
тури).

«Приватність» є одним з визначальних
чинників креативної діяльності людини, який
існує у свідомій, підсвідомій і несвідомій
формі, мотивує різні вчинки, дає цільові пси-
хологічно-образні установки. Вона прояв-
ляється як «зовнішньо» – історично-соціаль-
но і конкретно (це «мінливий» стан), так і
«внутрішньо» – як постійна видова характе-

1 М.Костомаров основною рисою українця нази-
ває перевагу особистого над загальним (у росіян – пе-
ревагу загального над особистим) – Див.:  [8, с. 9—10] .

2 На інтровертизм як рису українського характеру
вказували О.Кульчицький, М.Шлемкевич, В.Янів. Сьо-
годні цю думку поділяють відомі вчені О.Киричук,
О.Донченко, Л.Орбан, В.Москалець та ін.
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ристика, яка проявляє себе частково або по-
вністю в «праксисі» (це постійно «нормаль-
ний» стан).

Приватна вища освіта істотно відрізняється
від державної. Вітчизняні автори досліджень
цієї проблематики визначають приватну вищу
освіту як сукупність навчальних закладів, що
не забезпечуються і не контролюються
(цілком або частково) державними органами
і виокремлюють такі принципові відмінності
між двома складовими вітчизняної системи
вищої освіти:

— державні ВНЗ виконують замовлення
держави, а приватні – замовлення суспіль-
ства;

— державні ВНЗ за способами фінансу-
вання та формами оподаткування мають
істотні переваги;

— приватні ВНЗ мають значно вищий
рівень відповідальності за результати своєї
праці;

— приватні ВНЗ можуть створювати
особливий мікроклімат, що сприяє формуван-
ню людини відповідальної, творчої, підприє-
мливої.

Можна, таким чином, зробити висновок,
що приватна вища освіта як невід’ємна скла-
дова вітчизняного освітнього простору за
своєю сутністю та природою є значно про-
дуктивнішим чинником розвитку, ніж дер-
жавна.

Можна впевнено прогнозувати, що на-
ступний етап розвитку приватної вищої шко-
ли в Україні буде часом самовизначення при-
ватної вищої школи та відчутного її впливу на
трансформаційні процеси в системі освіті та
в суспільстві в цілому. Йдеться не просто про
окремі вдосконалення тих чи інших напрямів
освітньої практики, а про перехід системи
освіти на якісно новий рівень функціонуван-
ня зі зміною парадигмальних засад розвитку.
Висновки
На терені сучасного вітчизняного освіт-

нього простору чітко вимальовується соціо-
культурне новоутворення – приватна вища
освіта.

Приватні ВНЗ функціонують, спираючись
на принципово інші суспільні та соціокультурні
засади, які більше відповідають самій природі
сучасної людини – свободі та здатності до са-
мовизначення й самореалізації.

Феномен приватної вищої освіти асоці-
юється в суспільній свідомості з особливою
бізнесовою структурою, що поєднує бізнес і
освіту; з новоутворенням, що є наслідком і
водночас чинником трансформації суспіль-
ства. Характерною ознакою феномена при-
ватної вищої освіти виступає свобода воле-
виявлення, що орієнтується на особистість і
індивідуальність, стимулює самовизначення.
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СУЧАСНИЙ світ характеризується
підсиленням конкуренції, що веде до

зміни вимог при підготовці випускників вищої
школи. Специфічними особливостями спе-
ціалістів стають уміння творчо підходити до
своєї діяльності, готовність до зміни профілю
роботи або повної перепідготовки згідно зі
змінами сфери праці та зайнятості. Виникла
пряма залежність між якістю підготовки спе-
ціаліста, його працевлаштуванням, подаль-
шою професійною кар’єрою. Тому при ство-
ренні моделі підготовки спеціаліста доцільно
використовувати методи навчання, що спри-
яють ефективному розвитку здібностей сту-
дента та формуванню навичок самостійності,
системності мислення, уміння швидко адап-
туватися в сучасному суспільстві.

Вирішити визначені проблеми, хоча б ча-
стково, можна, використовуючи активні ме-
тоди навчання .  На основі  досліджень
Х.Е. Майхнера [5] відомо, що людина під час
пасивного сприйняття запам’ятовує 10% про-
читаного, 20% почутого, 30% побаченого,
50% побаченого та почутого, а під час актив-
ного сприйняття учні зберігають у пам’яті 80%
того, що говорили самі, та 90% того, що ро-
били або створювали самостійно. Тому мож-
на сказати, що активні методи навчання спри-
яють запам’ятовуванню матерілу, його іден-
тифікації та практичній реалізації. На відміну
від традиційних форм навчання, упроваджен-
ня в навчальний процес активних методів на-
вчання дозволяє формувати професійні вміння
та практичну реалізацію набутих знань, мо-
делювати цілісний зміст самостійної роботи,
при цьому змінюється центр значущості з про-
цесу передачі, переробки й засвоєння інфор-
мації на самостійну творчу діяльність.

ÄÎÑÂ²Ä ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß

У сучасній педагогіці часто йде мова про
використання активних методів навчання як
складової частини інноваційної педагогічної
технології. Сучасна педагогіка відмовляється
від твердого «авторитарного керування», де
студент виступає «об’єктом» навчальних
впливів, переходить до системи організації
підтримки і стимулювання пізнавальної само-
діяльності об’єкта навчання, створення умов
для творчості, до педагогіки співробітництва.
На це спрямовано ідеологію активного на-
вчання, у якому «школа пам’яті» поступається
місцем «школі мислення». Одним із способів
створення таких умов є застосування викла-
дачем методів активного навчання як складо-
вої частини сучасних інноваційних техно-
логій, що широко впроваджуються останнім
часом у практику вищої школи. Саме активні
методи навчання допомагають учню розкри-
тися як особистості, є умовою підготовки кон-
курентно здатного фахівця, дозволяють сту-
дентам вже в навчальних аудиторіях здобува-
ти професійні навички. При цьому надзви-
чайно важливо, щоб оцінювалися не тільки
виявлені знання й уміння, але і творча са-
мостійність, професійно-етичний аспект. Ак-
тивні методи навчання є одним з основних
засобів розвитку продуктивного мислення
студентів, залучення їх до професійно орієн-
тованої діяльності. Тільки вони дозволяють не
просто відтворювати засвоєні знання, а твор-
чо використовувати їх, формувати професій-
но-важливі якості особистості.

Переваги застосування активних методів
навчання мають місце у вирішенні всіх зав-
дань навчання. Так, у галузі дидактики це роз-
ширення кругозору, активізація пізнавальної
діяльності; можливість застосування знань і
вмінь у практичній діяльності; формування
визначених умінь і навичок, необхідних у про-
фесійній діяльності; розвиток чи набуття тех-
ніки перегрупування, реорганізації й система-

З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ

²ÃÐÎÂÈÕ ÌÅÒÎÄ²Â ÍÀÂ×ÀÍÍß²ÃÐÎÂÈÕ ÌÅÒÎÄ²Â ÍÀÂ×ÀÍÍß

Чиж О. Н.,
Фіногєєва Т. Є.
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тизації; уміння формулювати питання. У сфері
виховання — розвиток самостійності, актив-
ності й волі; формування визначених підходів,
позицій, моральних і світоглядних установок;
формування вміння працювати в колективі.
Крім цього, застосування активних методів
навчання, а зокрема навчальних ділових ігор,
сприяє розвитку уваги, пам’яті, мови, мис-
лення, уміння порівнювати, з’єднувати воє-
дино; творчих здібностей, рефлексії, уміння
знаходити оптимальні чи найбільш прості
рішення.

В останні роки в руслі активного навчан-
ня набуває нових аспектів ігрове навчання, що
відрізняється примусовою активізацією мис-
лення (змушена активність). В умовах інфор-
матизації освіти були вироблені механізми, що
дозволяють активізувати учня в навчальному
процесі. У першу чергу до них відносяться
ділові ігри, а говорячи про педагогічний ВНЗ,
– навчальні ділові ігри. Цей метод само-
стійний, активний, націлений на результат і
забезпечує позитивні емоції. Прагнення до
успіху робить навчання в процесі гри надзви-
чайно ефективним. З іншого боку, ми розумі-
ємо, що якщо ми будемо організовувати на-
вчання тільки лише на ігрових методах, то не
буде засвоєно необхідний інформаційний
зміст. Однак заперечення про недостатність
ігор для повноцінної освіти можна розціню-
вати і як постановку нового педагогічного зав-
дання. Практика показала, що успішно брати
участь у ділових іграх можуть тільки ті студен-
ти, які здійснюють вивчення дисциплін за до-
помогою вдумливого осмислення і творчого
підходу до самостійного пророблення прой-
деного матеріалу. По-друге, методики не мо-
жуть бути самодостатніми, оскільки викладач
може зіткнутися з проблемою середнього
рівня студентів. Хотілося б приділити увагу
зарубіжному досвіду використання методів
активного навчання.

Поширення активних методів навчання в
нашій країні певним чином стримується не-
великим порівняно з провідними зарубіжни-
ми країнами спектром навчальних матеріалів,
що відповідають принципам наочності й мо-
дульности. Пропозицій щодо нових для нашої
країни форм навчальних матеріалів набагато
менше, ніж пропозицій стосовно традиційних
підручників. Це стосується матеріалів, що доз-
воляють швидко й ефективно представляти

інформацію слухачам і активно залучати їх до
вирішення складних міждисциплінарних
практичних проблем. На наш погляд, такими
матеріалами є насамперед методи ігрового на-
вчання, а саме навчальної ділової гри.

З успіхом можуть бути використані у
вітчизняній школі деякі форми навчання, за-
позичені з досвіду вузівської освіти США,
Англії, Японії, Німеччини. Так, інтерес пред-
ставляє план Трампа, розроблений і активно
впроваджуваний в американській школі. Його
основна перевага полягає в методиці сполу-
чення занять у потоці й у групах. Час між
різними видами занять розподіляється таким
чином: 40% навчального часу приділяється на
лекції в потоці, 40% – на індивідуальні занят-
тя і 20% — на заняття в групах [4].

Питання про активізацію учнів у процесі
навчання ставилося ще передовими вченими
в XVIII— XIX столітті. Так Ж.-Ж. Руссо [9]
вважав, що трудова активність є важливим
чинником розвитку розуму, але шляху зв’язку
трудової і розумової активності ще не було. На-
прикінці XIX століття, у зв’язку з розвитком
індустрії був запропонований трудовий метод
навчання з орієнтацією на механічне засвоє-
ння навичок  праці .  Критикуючи його,
В.А. Лай [11] занижував роль розумової пе-
реробки матеріалу. Поряд з цим Джон Дьюї
[1], заперечуючи необхідність засвоєння сис-
тематичних знань, виступав за розвиток ро-
зумової культуру, пов’язаної з пристосуванням
до навколишньої дійсності, з методом спроб і
помилок.

У сучасній зарубіжній педагогіці дослі-
дження інновацій у сфері методів активного
навчання носить прагматичний і в силу цьо-
го емпіричний характер. Цьому присвячені
дослідження А. Ніколса [8], Дж. Басета,
А. Адамса [7] й ін. У них робиться спроба не
тільки теоретично обґрунтувати інноваційні
процеси, але й дати практичні рекомендації
щодо їх засвоєння.

Вивчення зарубіжної педагогічної літера-
тури показує, що зараз педагоги зайняті інтен-
сивним пошуком шляхів, що забезпечать більш
високу якість освіти випускників ВНЗ. Це
може бути досягнуто шляхом активного залу-
чення студентів у навчальний процес. Як вва-
жає В.М. Ріверс [10], одним з таких засобів є
«навчання-співробітництво» (cooperative
learning), що має на увазі спілкування викла-
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дача і студента, їхню взаємну допомогу. Про-
блемі підбору методів навчання приділяється
особлива увага в зарубіжних школах. Основ-
ний методичний принцип був розроблений
Дж. Дьюї [1] і В.Х. Кілпатриком [3] – прин-
цип «навчання за допомогою розподілу». Роз-
поділ у цьому контексті означав фізичну й ро-
зумову діяльність учнів, спрямовану на вирі-
шення заздалегідь поставлених практичних
завдань. Згідно з цим принципом на перший
план були висунуті методи навчання, що пе-
ретворювали аудиторію в лабораторію, залу-
чали учнів до розумової діяльності практич-
ного характеру. Одним з наслідків цих дослі-
джень є метод груподинамічних вправ. Гру-
подинамічні вправи засновуються на прин-
ципі «тут і зараз», тобто гравці вживаються в
ситуацію й діють, виходячи з неї. Головною
метою груподинамічних вправ є придбання
їхніми учасниками і групою в цілому відпові-
дного досвіду рішення задач і колективної
взаємодії. Між груподинамічними вправами і
діловими іграми існує багато спільного: як ігри,
так і вправи характеризують структуровані
групові ситуації.

Ще одним методом активного навчання є
метод групових дискусій. Суть цього методу
полягає в тому, що випробуваним дається
однакове завдання, яке вони повинні вико-
нати спочатку індивідуально і відповідно за-
фіксувати. Потім випробувані за допомогою
групового обговорення повинні прийняти
загальне рішення. Проаналізувавши індивіду-
альні і колективні рішення, а також поводжен-
ня учасників дискусії, керівник (чи група екс-
пертів) може оцінити як індивідуальний по-
тенціал випробуваних, так і їхню здатність
аргументовано відстоювати свою точку зору,
переконувати інших у її правильності. Учас-
ники групової дискусії отримують деякі навич-
ки колективної взаємодії. Простий приклад
методу групових дискусій являє собою діло-
ва гра «Експедиція на Місяць » [6, с. 50—60].

У 1920-ті роки була проведена розробка
цієї теорії і висунутий «метод проектів » – си-
стема навчання, при якій студенти здобува-
ють знання в процесі планування і виконан-
ня практичних завдань (проектів), які посту-
пово ускладнюються. В основі методу про-
ектів лежить розвиток пізнавальних, творчих
навичок учнів, умінь самостійно конструюва-
ти свої знання, умінь орієнтуватися в інфор-

маційному просторі, розвиток критичного
мислення. Однією з основних вимог при ви-
користанні методу проектів є наявність зна-
чущої в дослідницькому, творчому плані про-
блеми, що вимагає інтегрованого знання, дос-
лідницького пошуку її рішення. Крім того, оче-
видна необхідність самостійної діяльності
учнів, а також наявність у них базових знань
у різних галузях у рамках своєї спеціальності
для роботи над проектом. Метод проектів ак-
тивно використовується в системі вузівської
освіти в Угорщині, а також в інших країнах
Європи, орієнтованих на інтенсифікацію са-
мостійної роботи студентів.

У Франції спостерігається збільшення ува-
ги до здійснення двосторонніх зв’язків між
педагогом і студентом, що припускають більш
глибоку їхню взаємодію. Це спричиняє пе-
рехід освіти від моделі, у центрі якої знаходить-
ся викладач, а на периферії – студент, до мо-
делі самостійного одержання знань, що сфо-
кусована на студенті. Навчання стає настільки
ж важливим, як і викладання. Викладач мен-
ше застосовує традиційну методику лекцій,
наголошує на спільних обговореннях і трена-
жерних технологіях.

Сучасна гуманітарна освіта орієнтована на
виявлення особистісної самостійності. Ще
одним методом, що дозволяє вирішити цю
проблему, є метод відеофільмів. Як і будь-який
інший метод, ігрові навчальні відеофільми
мають свої переваги й недоліки. До переваг
відноситься можливість змінити матеріали
відповідно до навчального курсу, динамічність
подачі матеріалу, а також комбінований спосіб
сприйняття інформації слухачами (через зір і
слух одночасно). Це забезпечує можливість
передачі значно більшої інформації при зни-
женні навантаження на викладача. До не-
доліків можна віднести низьку інформаційну
насиченість матеріалів, необхідність наявності
відеоапаратури у вузі в достатній кількості.

В останні десятиліття широке поширення
одержав метод конкретної ситуації. У діловій
грі «метод конкретної ситуації» реальне ста-
новище організації відображає у формі ділової
ситуації. Ділова ситуація – це імітація, ідеаль-
не відображення реальної ситуації з життя
організації чи штучно створена ситуація, що
відтворює типові проблеми. Ділова (ігрова)
ситуація звичайно не має потреби в доклад-
ному, детальному висвітленні становища
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справ в організації. Опис ситуації включає
головним чином інформацію про суб’єкта –
особистість чи організацію, що займає цент-
ральне місце в ситуації; про партнерів і кон-
курентів; про умови, у рамках яких існує і
змінюється ситуація.

Ділова ситуація повинна бути близька до
реальності, оскільки без цього неможливо до-
могтися природності дій студентів. Існує кілька
типів конкретних ситуацій (кейсів) [2, с. 342].
У проблемних ситуаціях результатом дії є виз-
начення й формулювання основної проблеми
і, головне, оцінка складності її рішення. За до-
помогою методу конкретної ситуації виробля-
ються вміння й навички самостійної роботи,
такі як: індивідуальне і групове ухвалення
рішення поставлених завдань. Такі здатності
вкрай необхідні в самостійній діяльності фахів-
ця, оскільки він весь час має приймати нестан-
дартні рішення, що пов’язані зі змінами стано-
вища справ. Метод конкретної ситуації розви-
ває в студентів гнучкість мислення, допомагає
навчити їх уміня раціонально використовува-
ти інформацію, самостійно аналізувати факти,
критично розглядати різні точки зору, обгово-
рювати і захищати власну позицію, бути гото-
вим до застосування різних засобів і методів,
знаходити оптимальні рішення питань.

В останні роки в багатьох країнах, і в Ук-
раїні в тому числі, широке застосування от-
римав такий типовий різновид методу конк-
ретної ситуації, як кейс-стаді (case-study). Іноді
кейс-стаді ототожнюють з методом конкрет-
ної ситуації в цілому, хоча він – скоріше один з
найбільш популярних варіантів цього методу.
Кейс-стаді являє собою досить стислу в часі
ділову гру.  Метод Case-Study найбільш широ-
ко використовується у вузівській та після-
вузівській освіті за кордоном. Сутність його
полягає в такому: проблемне викладання ма-
теріалу з наступною організацією самостійної
роботи студентів.

Практично для всіх зарубіжних шкіл харак-
терне використання імітаційного моделюван-
ня в тій чи іншій його формі. Активно вико-
ристовуються імітаційні ділові ігри. За рубе-
жем у цей час виділені три основні групи ігор,
спрямованих тією чи іншою мірою на орга-
нізацію самостійності студентів: ігри, спрямо-
вані на придбання теоретичних знань; ігри,
спрямовані на придбання практичних умінь;
ігри, що сприяють зміні ставлення до дослі-
джуваної проблеми чи предмета.

Підводячи підсумки, можна зробити вис-
новок про те, що:

1.Активні методи навчання є одним з
найбільш перспективних шляхів удосконален-
ня процесу організації самостійної роботи сту-
дентів, заснованому на принципах проблем-
ності й моделювання, що відрізняють їх від
традиційних методів вузівської освіти.

2.Досліджений вітчизняний і зарубіжний
досвід свідчить, що ділова гра як один з ме-
тодів активного навчання представляє інтен-
сивний спосіб підвищення результативності
самостійної роботи студентів не за рахунок
збільшення обсягу інформації, а завдяки гли-
бині і швидкості її переробки.

3.Активність студентів, що виникає в
діловій грі, тривала і стійка, а самостійно
прийняті рішення — творчі за своїм змістом.
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ЗГІДНО з концепцією викладання інозем-
них мов в Україні метою навчання іно-

земних мов у вищому навчальному закладі
стає не тільки професійно орієнтоване на-
вчання студентів чотирьох взаємопов’язаних
видів мовленнєвої діяльності: говоріння, чи-
тання, аудіювання, письма, але й оволодіння
іноземною мовою як засобом вираження своїх
думок та обміну інформацією у сфері майбут-
ньої діяльності [3].

Іншомовне спілкування відіграє винятко-
во важливу роль у професійній діяльності ме-
неджера. Воно має величезне значення, адже
майбутні фахівці у сфері зовнішньоекономіч-
ної діяльності повинні володіти високою куль-
турою, справжнім мистецтвом професійного
іншомовного мовлення.
Постановка проблеми. У процесі навчан-

ня іноземної мови елементи майбутньої про-
фесійної діяльності поєднуються з мовленнє-
вими явищами, які виступають не тільки як
засіб комунікації, але й як спосіб ознайомлен-
ня студентів з новою для них реальністю. У
результаті цього поряд з оволодінням інозем-
ною мовою відбувається засвоєння профе-
сійних знань та формування здібностей розу-
міти менталітет носіїв іншої мови. З соціаль-
но-психологічної точки зору особистість сту-
дента повинна бути готова до засвоєння нової
інформації й міжкультурного спілкування та
взаєморозуміння. Ця готовність виявляєть-
ся в таких якостях майбутнього фахівця:

— усвідомлення власної ідентичності та
презентація її, тобто це здатність індивіда зро-
зуміти, що власне сприйняття колег по бізне-
су зумовлене професійно значущими факто-

рами й колективним менталітетом; це також
означає здатність індивіда показати свій світ
представникам іншої країни їхньою мовою;

— рольова дистанція: це здатність індиві-
да абстрагуватися від власної позиції (ролі),
подивитися на неї збоку,  розуміючи при цьо-
му, що є й інші сприйняття світу і що стерео-
типи іншого світу стосовно нього такі ж при-
родні, як і його власні;

— емпатія: здатність індивіда ввійти в си-
туацію іншої особи (у нашому випадку пред-
ставника іншої професійної спільноти), нама-
гання зрозуміти його; у розвитку цієї якості ве-
лику роль відіграють афективні, а не пізна-
вальні процеси, оскільки поза мовним сере-
довищем це відбувається через тексти, фільми,
картини;

— здатність особистості не боятися зустрічі
з представником іншої країни, не уникати її, а
вступати в контакт, витримуючи суперечні
очікування та вимоги. Тому саме на заняттях
з іноземної мови необхідно давати студентам
таку можливість зустрічі з представником
іншої культури та розвивати здатність аналі-
зувати й обговорювати своє сприйняття.
Метою цієї статті є опис організації та

розгляд методики проведення формувально-
го етапу експерименту з формування готов-
ності до професійного іншомовного спілкуван-
ня в майбутніх менеджерів зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

При організації формувального етапу екс-
перименту з формування готовності до про-
фесійного іншомовного спілкування в май-
бутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяль-
ності ми виходили з того, що процес форму-
вання досліджуваної нами розумово-мовлен-
нєвої якості особистості значно поліпшиться
при впровадженні в навчальний процес ви-
окремлених та обґрунтованих нами педагогіч-
них умов. Такими умовами можуть слугувати:

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß  ÒÀ  ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ïðîâåäåííÿ ôîðìóâàëüíîãî åòàïó
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— сприяння усвідомленню студентами
ролі професійного іншомовного спілкуван-
ня в зовнішньоекономічній діяльності ме-
неджера;

— реалізація контекстного підходу до на-
вчального процесу;

— використання форм і методів інтерак-
тивного навчання;

— забезпечення рефлексивного аналізу
майбутніми менеджерами власних комуніка-
тивних можливостей.

Тому метою експериментального дослі-
дження стала розробка й перевірка висунутої
гіпотези щодо можливості ефективного фор-
мування готовності до професійного іншомов-
ного спілкування в майбутніх менеджерів зов-
нішньо-економічної діяльності.

Під формуванням Н. Мойсеюк розуміє ак-
тивні дії, які надають процесу цілеспрямова-
ний характер [4, с. 16].

Ураховувалось також і те, що педагогічний
експеримент – це багатокомпонентний ієрар-
хічно-організований системний процес, ос-
нову якого складає достатньо контрольоване
вивчення дисципліни „Іноземна мова за про-
фесійним спрямуванням”.

У педагогічному експерименті було чітко
визначено 3 етапи:

1) підготовчий (відбір дидактичних мате-
ріалів, визначення завдань, підготовка тестів
для визначення рівнів сформованості готов-
ності);

2) основний (проведення експерименту);
3) підсумковий (опрацювання одержаних

результатів, їх інтерпретація, підготовка мето-
дичних рекомендацій і впровадження їх у
практику викладання іноземних мов у немов-
ному вищому навчальному закладі).

В основу перевірки результативності ме-
тодики формування готовності покладено такі
методи педагогічного дослідження: педагогіч-
ний констатувальний та формувальний ета-
пи експерименту, бесіда, спостереження; а
також логіко-математичні методи, що дають
можливість кількісно описати у вигляді мате-
матичних моделей закономірності за емпірич-
ними статистичними даними.

Формувальний етап експерименту прово-
дився поетапно на базі Вінницької філії При-
ватного вищого навчального закладу „Євро-
пейський університет” упродовж 2003–2006
навчальних років.

Для експерименту було відібрано конт-
рольні й експериментальні групи студентів з
приблизно однаковим складом і вихідним
рівнем знань з іноземної мови. Загалом у дос-
лідженні на різних його етапах узяли участь
420 студентів 1–3 курсів вищих навчальних
закладів економічного напрямку. Їх було роз-
поділено по контрольних (КГ) і експеримен-
тальних (ЕГ) групах таким чином:

ІІ семестр 2003–2004 навчального року дві
експериментальні групи (104 особи), дві кон-
трольні групи (112 осіб) ІІ курсу;

І та ІІ семестри 2004–2005 навчального
року дві експериментальні групи (100 осіб),
дві контрольні групи І та ІІ курсу (104 особи).

Що стосується підбору експерименталь-
них та контрольних груп, то ми дотримува-
лися думки тих методистів, які вважають не-
доцільним проводити спеціальне комплекту-
вання таких груп. Це дає можливість отрима-
ти точні та цінні результати дослідження для
практики викладання іноземних мов у ВНЗ
економічного профілю та формування готов-
ності до професійного іншомовного спілкуван-
ня у майбутніх фахівців такого профілю.

Організаційна схема експериментального
дослідження передбачала послідовне
здійснення трьох етапів: констатувального,
формувального й підсумкового.

Під час проведення педагогічного експе-
рименту ставилося за мету вирішення таких
завдань:

— визначення методики експерименталь-
ного навчання, якою передбачалося викорис-
тання активних форм, методів, прийомів та
видів навчальної діяльності студентів, що за-
безпечило б формування готовності до іншо-
мовного спілкування у майбутніх менеджерів
зовнішньоекономічної діяльності;

— посилення професійної спрямованості
вивчення іноземної мови засобами автентич-
них матеріалів професійно значущого харак-
теру, розв’язання комунікативних завдань;

— формування сприятливого психологіч-
ного клімату шляхом розвитку у студентів інте-
ресу до іноземної мови й автентичних мате-
ріалів на основі особистісно орієнтованого
підходу до осягнення комунікативних завдань.

Організація формувального етапу експери-
менту базувалась на психолого-педагогічних
положеннях і досягненнях передового педа-
гогічного досвіду, які засвідчують, що про-
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відним напрямком формування готовності до
цього виду діяльності є створення таких пси-
холого-педагогічних умов, за яких студент
може зайняти активну особистісну позицію і
в найбільшій мірі проявити себе як суб’єкт на-
вчальної діяльності та майбутній фахівець.

В експериментальних групах у процесі
вивчення іноземної мови застосовувалась ек-
спериментальна методика з використанням
автентичних матеріалів професійно значущо-
го характеру, навчально-рольових ігор та ком-
плексу вправ, спрямованого на розвиток умінь
та навичок, необхідних для професійного
спілкування, що особливо важливо для зов-
нішньоекономічної діяльності. У контрольних
групах навчання здійснювалося за традицій-
ними методиками. Усі інші умови, які могли
впливати на результати навчальної діяльності
студентів, ми намагалися врівноважити.

У ході експерименту в експериментальних
та контрольних групах заняття проводив один
і той самий викладач, що забезпечило єдність
вимог до учасників експерименту, а також
дозволило цілеспрямовано керувати навчаль-
ним процесом. До участі в експерименті за-
лучались також інші викладачі кафедри со-
ціально-гуманітарних дисциплін Вінницької
філії Приватного вищого навчального закла-
ду „Європейський університет” (з педагогіч-
ним стажем роботи від 5 до 15 років) у ролі
компетентних арбітрів, що забезпечило об’-
єктивність оцінки знань, навичок і вмінь сту-
дентів.

У ході педагогічного експерименту вико-
ристовувся навчальний матеріал та види на-
вчальної діяльності, передбачені програмою.
Контрольна група І курсу навчалася на основі
матеріалів підручників І. Богацького та Н. Дю-
канової „Бізнес курс іноземної мови” та
Л. Верби, Г. Верби „Граматика сучасної англ-
ійської мови”, ІІ курс навчався за підручни-
ком О. Верховцової „Making a New Start”. В
експериментальних групах – додатково зас-
тосовувалися спеціальні підбірки автентичних
матеріалів та системи мовленнєвих вправ для
формування готовності до професійного іншо-
мовного спілкування в майбутніх менеджерів
зовнішньоекономічної діяльності.

Імовірно, що вибрані параметри для по-
рівняння знань, умінь і навичок студентів ек-
спериментальних та контрольних груп по-
винні змінюватися з часом. Не викликає сум-

ніву той факт, що якість знань, умінь і навичок
покращується під час навчання. З педагогіч-
ної точки зору кращим є підхід, при якому ди-
наміка зростання умінь, знань та навичок най-
вища.

Для проведення формувального етапу ек-
сперименту було підібрано автентичні мате-
ріали професійно значущого характеру, на
підставі яких був розроблений комплекс за-
нять з практичного курсу „Іноземна мова за
професійним спрямуванням”, використання
яких сприяє формуванню готовності до про-
фесійного іншомовного спілкування в май-
бутніх менеджерів зовнішньоекономічної
діяльності.

Дуже важливо було підготувати передек-
спериментальні та постекспериментальні те-
сти. Ми дотримувались думки тих науковців
(Т. Ваколюк, С. Козака, С. Ніколаєвої, Н. Мой-
сеюк, М. Пащенко, В. Стасюк), котрі справед-
ливо вважають, що їхній зміст та види по-
винні бути одними і тими ж як на початку,
так і в кінці експерименту. Тільки в цьому ви-
падку можна було об’єктивно порівняти от-
римані результати. Тестові завдання пропону-
вались у друкованому вигляді й виконували-
ся кожним студентом окремо на експеримен-
тальних картках. Перед проведенням тесту-
вання в кожній експериментальній групі про-
водився усний інструктаж.

Ураховуючи те, що рівень засвоєння на-
вчального матеріалу – це показник пізнаваль-
ної діяльності майбутніх фахівців, то для підви-
щення якості засвоєння необхідно, передусім,
спрямовувати роботу студентів на викорис-
тання знань, якими вони вже володіють на
практиці, та усвідомити необхідність набуття
нових знань.

Саме тому, у нашому дослідженні при
організації експериментальної роботи з фор-
мування готовності до професійного іншомов-
ного спілкування ми використовували діало-
ги, ситуативні вправи, використання техніч-
них засобів навчання, різноманітні тексти для
читання та аудіювання професійно значущої
тематики.

Як свідчить практичний досвід, найбільш
яскраво комунікативні властивості проявля-
ються в діалогічному мовленні. Адже діалог –
це непідготовлене, ситуативно обумовлене
мовлення. Відомі дослідники проблеми діа-
логу вважають його основою творчого мис-
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лення. Вони підкреслюють необхідність роз-
витку та зміцнення практики навчання й ви-
ховання з активним використанням діалогу.
Саме тому в нашому дослідженні при орга-
нізації роботи з формування готовності до
професійного іншомовного спілкування ми
враховували, що діалог є одним з найефектив-
ніших засобів навчання усного мовлення й од-
ночасно однією з найпродуктивніших його
форм. Цілеспрямоване введення його в про-
цес навчання ефективно сприяє формуванню
згаданої готовності.

Ситуативні вправи, використані під час
експерименту, передбачали складання тексту
та містять задані умови спілкування, опис
мовленнєвої ситуації. Вони включали три ком-
поненти: завдання (його значення в тому, щоб
студент відреагував на мовленнєву ситуацію),
опис мовленнєвої ситуації й, нарешті, саму
мовленнєву ситуацію (включення студентів у
професійно значущу комунікативну
діяльність). До цих компонентів також нале-
жать правила та норми поведінки в конк-
ретній ситуації, моделі та сценарії взаємодій,
вербальні та невербальні форми участі кому-
нікантів і навіть ознаки їх професійного фону.
Змодельовані таким чином ситуації дають сту-
дентам чіткі знання й виробляють навички
використання професійно значущих норм і
стереотипів у стандартних мовленнєвих си-
туаціях, у яких вербальна поведінка чітко рег-
ламентується й повністю вказує, що людині
робити і що належить при цьому говорити.
Це були стандартні ситуації типу: звернення
в довідкове бюро на вокзалі, купівля продуктів,
звернення до перехожого на вулиці тощо.

Відеоматеріал дає можливість спостеріга-
ти мовленнєве спілкування й поведінку ко-
мунікантів. Є наявною перевага поєднання
мовленнєвого та візуального каналів, оскіль-
ки, якщо хтось говорить, то сприймається кра-
ще, якщо бачимо тих, які розмовляють, і
сприймаємо контекст мовленнєвого спілку-
вання. По-друге, на основі відеоматеріалу
можливі аналіз та інтерпретація використан-
ня мови в конкретній комунікативній ситуації,
осмислення фрагментів мовленнєвої та со-
ціальної поведінки в єдності їх сторін, розви-
ток навичок розуміння мовлення на слух.
Відеозаписи є комплексним навчальним ма-
теріалом, завдяки якому студент отримує ве-
лику кількість різноманітної інформації.

Читання як рецептивний мовленнєвий
процес вимагає від об’єктів навчання актив-
ної розумової діяльності з метою отримання з
тексту необхідної, у нашому випадку профе-
сійно значущої, інформації.

Однією з основних проблем навчання
читання є відбір текстів і чітка організація ро-
боти з ними. При цьому не менш важливим є
і сам зміст текстів, новизна та практичне зна-
чення наявної в них інформації.

Читання, орієнтоване на економіку країни,
мова якої вивчається, сприяє створенню умов
не тільки для активізації пізнавальної діяль-
ності, але й для виховання таких якостей, як
почуття поваги до іншомовної економіки, роз-
виває при цьому почуття гордості й любові
до власної. Читаючи, студенти не тільки за-
лучаються до нового для них світу, але й по-
чинають орієнтуватися в ньому, вчаться виз-
начати загальнолюдські цінності й отримують
моральне задоволення від самого процесу чи-
тання.

Вимоги, яким повинен відповідати на-
вчальний матеріал, призначений для форму-
вання готовності до професійної іншомовної
комунікативної компетенції у майбутніх менед-
жерів зовнішньоекономічної діяльності:

1) використання автентичної лексики,
фразеології;

2) адекватність мовленнєвих засобів, що
використовуються в запропонованій ситуації;

3) природність пропонованих ситуацій;
4) відображення особливостей культури та

національної ментальності носіїв мови;
5) інформаційна та емоційна насиченість;
а також:
— функціональність, яка припускає

співвіднесення тексту з визначеною сферою
спілкування, для якої він є досить репрезен-
тативним;

— ситуативність, яка означає потенційну
кореляцію тексту з конкретною ситуацією
спілкування, котра імітується в процесі на-
вчання;

— тематичність, яка означає адекватність
тексту змістовним аспектам програми;

— відображення сучасного етапу розвит-
ку мови, що означає необхідність використан-
ня автентичних текстів, які функціонують в
умовах реальної комунікації;

— насичення професійно значущими фак-
тами, що передбачає наявність економічних
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реалій в автентичному тексті та відображає
характерні особливості мовленнєвої поведі-
нки, без знання яких неможлива комунікатив-
на діяльність суб’єктів навчання.

Необхідно також підкреслити, що текст
сприймається студентами як звичайний, якщо
він є аналогом будь-якого реально існуючого
типу тексту (листа, реклами, інструкції і т.п.).
Важливу роль у досягненні автентичності
сприйняття тексту відіграє його оформлення.
Наприклад, текст вітальної картки написаний
від руки і т.п. Це створює у студентів вражен-
ня автентичності тексту.

Автентичність структури, змісту та офор-
млення текстів сприяє підвищенню мотивації
у майбутніх фахівців сфери бізнесу і створює
умови для більш ефективного занурення в
мовне середовище на занятті. Існують різні
точки зору щодо обсягу текстів для читання.
Але більшість методистів вважає, що обсяг
тексту залежить від виду читання та від місця
роботи з цим текстом. Так, Є. Верещагін,
З. Кличнікова, В. Костомаров вважають, що
для роботи в аудиторії слід використовувати
тексти малого та середнього обсягу (відпові-
дно 0,5 сторінки і до 1–1,5 сторінки) [1, с. 2].
Це переважно тексти, призначені для озна-
йомлювального читання з виділенням еконо-
мічної інформації та груповим обговоренням
її з опорою на коментар або під керівництвом
викладача. Така реалізація принципу колек-
тивної взаємодії у вигляді колективного обго-
ворення економічної інформації призводить
до того, що пояснення та засвоєння відомос-
тей виграють у інтенсивності вражень та за-
пам’ятовування.

Для самостійного позааудиторного читан-
ня тексти мають значно більший обсяг, при-
близно 3–4 сторінки (художні та економічні
тексти можуть мати й більший обсяг). Що сто-
сується насиченості текстів економічно зна-
чущою інформацією, то про це свідчить тип
тексту, що використовується. Публіцистичні
тексти насичені такою інформацією значно
більше, ніж художні.

Так, під час вивчення теми „Економічна
система” ми запропонували студентам, які
брали участь в експерименті, уривок тексту
„The Influence of Economics Today” із Principles
of Microeconomics, by Edwin Mansfield для чи-
тання. Основна увага приділялась таким ас-
пектам:

• за визначений час прочитати текст і пе-
редати зміст рідною мовою;

• після прочитання тексту студентам були
видані детальні інструкції та завдання в дру-
кованому вигляді.

Під час дослідження контроль аудитивних
навичок ми провели таким чином: спочатку
студентам було запропоновано прослухати
двічі текст, потім викладач роздав бланк для
відповідей, на якому проти кожного речення
треба було в потрібній рубриці (правильно;
неправильно; брак інформації) поставити знак
„+”. Заповнені бланки збирались викладачем.

Потім викладач задавав питання по тек-
сту, а студенти письмово відповідали на них.
Останнє завдання контролю навичок аудію-
вання полягало в письмовому переказі голов-
ної думки прослуханого тексту.

Для того, щоб мати уявлення про
складність цього завдання, ми пропонували
текст для аудіювання „You and the Economic
System”.

Перевірка розуміння прочитаного тексту
оцінювалася за кількістю фактів правильно
відтвореної інформації (за кожен факт – 2
бали), аудитивного тексту – за кількістю пра-
вильних відповідей (за кожну правильну
відповідь – 2 бали).

Результати, отримані в ході цього контро-
лю, дозволили простежити за ефективністю
процесу формування готовності до професій-
ного іншомовного спілкування в майбутніх
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності
і своєчасно коригувати його.

Аналізу результатів формувального етапу
експерименту присвячено подальші дослі-
дження в цьому напрямку.
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ПОСТАНОВКА проблеми. Ювелірне
мистецтво України має давні тра-

диції. Відродження ювелірної галузі після не-
залежності України, її динамічний розвиток з
початку 90-х років ХХ ст., пошуки власних
шляхів розвитку потребує створення ефектив-
ної національної системи підготовки фахівців
з художнього металу. Усе це висуває високі
вимоги до організації навчально-виховного
процесу вищої професійної школи в підготовці
майбутніх художників-ювелірів, виховання
всебічно, гармонійно розвиненої особистості,
здатної активно, творчо вирішувати завдан-
ня щодо подальшого розвитку вітчизняного
ювелірного мистецтва, його  інтеграції в євро-
пейський і світовий простір, що сприятиме
позитивному іміджу України.
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій
Аналіз наукових психолого-педагогічних

джерел свідчить, що конкретних досліджень
з цієї проблеми не існує. Разом з тим є велика
кількість наукових праць, які розкривають різні
аспекти проблеми, що досліджується. Мето-
дологічну та теоретичну основу дослідження
складають концепції вітчизняних та зарубіж-
них учених про духовну сутність особистості
(М. Каган, Г. Шевченко), про зв’язок з сього-
денням і доцільність творчого використання
спадщини художників-педагогів у сучасній
освітній практиці, положення про діалектич-
ну єдність національного й загальнолюдсько-
го, сучасні державні документи в галузі осві-
ти. Концептуальні положення про єдність ху-

дожньо-графічної культури та діяльності лю-
дини, соціальну зумовленість природи деко-
ративно-прикладного мистецтва, його ролі у
формуванні внутрішнього світу особистості;
ідеї суспільної, соціокультурної зумовленості
тенденцій художнього розвитку молоді.

Питання вищої художньо освіти привер-
тають увагу численних науковців. Зокрема
змістовні огляди етапів розвитку та сучасно-
го стану цієї освітньої галузі розглядали.
В.В. Сьомкін, Є.А. Антонович, В. Кремень,
С. Ніколаєнко, М. Степко,  О. Новиков, А. Кор-
жуєв, В. Попков, Г. Полякова та ін.
Результати дослідження. Нині в Україні

спостерігається потужний розвиток ювелір-
ного мистецтва. При цьому зазначимо, що ста-
новлення ринкової економіки, бурхливий роз-
виток ювелірної галузі з початку 90 рр. ХХ ст.
примушував вітчизняних художників насліду-
вати в основі, а деколи копіювати зразки, про-
відних західних брендових ювелірних фірм. Це
негативно позначилося на становленні націо-
нального ювелірного мистецтва. Функціо-
нальний, ринковий підхід до розробок юве-
лірних виробів, на жаль, став результатом ви-
пуску значної кількості ювелірних творів, ви-
конаних на низькому художньо-естетичному
рівні, які до того ж позбавлені національної
виразності.

 Не викликає сумніву, що сьогодні як ніколи
важливими і актуальними виступають питан-
ня щодо створення ефективної національної
системи підготовки фахівців ювелірної галузі.
Головна мета цієї системи – створювання
умов для оволодіння студентами професійною
діяльністю, отримання належної кваліфікації
художників-ювелірів у співвідношенні з інте-
ресами і здібностями кожного студента.

Чупіна В. М.



89

Отже, професійна освіта майбутніх худож-
ників-ювелірів  новина забезпечити належ-
ний рівень компетентності студентів, їх готов-
ності до творчої діяльності. Під професійною
освітою ми розуміємо «процес становлення і
розвитку особистості людини» [6, с. 45]. Ха-
рактеризуючи актуальність цієї проблеми, заз-
начимо, що саме освітня сфера спрямована на
забезпечення фундаментальної наукової, за-
гальнокультурної, професійної підготовки осо-
бистості, формування інтелектуального по-
тенціалу нації і всебічний розвиток особис-
тості як найвищої цінності суспільства» [3, с.
14, 15].

Сьогодні вища професійна освіта все
більше привертає увагу з боку науковців, пе-
дагогів, держави. У Національній доктрині
визначено, що «головна мета в освіті створи-
ти умови для особистісного розвитку і твор-
чої самореалізації кожного громадянина Ук-
раїни, формувати покоління , здатні навчати-
ся впродовж життя, створювати і розвивати
цінності громадянського суспільства, сприя-
ти консолідації української нації, інтеграції Ук-
раїни в європейський і світовий простір як
конкурентноспроможної й процвітаючої дер-
жави» [4, с. 4, 5].

Це переконливо засвідчують у своїх дос-
лідженнях провідні науковці .  Зокрема ,
В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко переконливо
стверджують, що  «вектор сучасної політики і
стратегії держави в розвитку національної си-
стеми освіти спрямовано на її подальшу адап-
тацію до умов соціально орієнтованої еконо-
міки, трансформацію та інтеграцію в євро-
пейське і світове співтовариство» [3, с. 15].
Високоосвічена молодь, підтверджують нау-
ковці-педагоги, – головний стратегічний ре-
зерв соціально-економічних реформ в Україні,
без якого не можливий подальший розвиток
суспільства. Отже, на нашу думку, саме вища
професійна школа  має зорієнтуватись на ре-
альну потребу сьогодення в підготовці висо-
коосвічених фахівців ювелірної галузі.

Аналіз численних досліджень і публікацій

доводить, що вища школа відіграє значущу
роль у  житті суспільства. Досліджуючи тео-
ретичні і практичні проблеми вищої профе-
сійної освіти, А. Новіков, А. Коржуєв, В. Поп-
ков та ін. вчені розглядають вищу  професійну
освіту як  «найважливіший соціально-держав-
ний інститут , що виконує функцію підготов-
ки молодого покоління до вирішення в май-
бутньому професійних завдань у визначеній
галузі діяльності, що припускає достатньо ви-
сокий рівень сформованості різних умінь і на-
вичок, а також здібності безперервно  їх удос-
коналювати» [10, с. 10 ].

З цієї точки зору вища професійна освіта
студентів виступає  як:

– засіб самореалізації,
– розкриття своїх творчих здібностей у

професійній праці;
– засіб соціального самозахисту , адаптації

до умов ринкової економіки.
Отже, вища професійна освіта розглядаєть-

ся сьогодні не тільки і не стільки з позиції знан-
нієвого підходу (формування в студентів
міцних систематичних знань), а з діяльнісно-
го (формування здібностей до активної діяль-
ності, до професійної творчості). Це означає,
що знання виступають як засіб творчого роз-
витку особистості. Щодо нашого досліджен-
ня ця концепція вищої школи становить для
нас надзвичайний інтерес. По-перше, профе-
сійна діяльність майбутнього художника-юве-
ліра неможлива без творчого компонента. По-
друге, вища освіта набуває особливого зна-
чення сьогодні в час інформаційної насиче-
ності, нестабільності, постійної зміни соціаль-
них і політичних умов, конкурентності.

Підтвердженням цієї концепції є роботи
педагогів і психологів, які зазначають, що од-
ним з найважливіших завдань вищої профе-
сійної освіти сьогодення має стати формуван-
ня «не тільки високоосвіченої особистості, а
фахівця, здатного до самоорганізації, самороз-
витку, реалізації власних здібностей і потен-
ціалу, здатного жити та працювати в умовах
нестабільності, адаптуватися до внутрішніх і
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зовнішніх умов [8, с. 3]. Реалії життя сьогодні
потребують переорієнтації всього навчально-
виховного процесу, перенесення акценту на
розвиток особистості в процесі навчання, на
здатність студентів застосовувати знання в
художньо-творчій діяльності, яка, на нашу дум-
ку, має велике значення для майбутньої успі-
шної професійної діяльності ювелірів.

Аналізуючи основні тенденції розвитку
вищої професійної освіти (за державними до-
кументами, роботами провідних науковців,
зокрема  А. Вербицьким, А. Новиковим, А. Кор-
жуєвим, В. Попковим та ін.), найбільш важ-
ливими стосовно теми дослідження ми вва-
жаємо такі:

– інтеграція української освіти в євро-
пейський та світовий освітній простір;

–  особистісна орієнтація освіти;
– формування національних та загально-

людських цінностей ;
– культурологічний аспект  навчально-

виховного процесу;
– перехід від інформаційних до активних

методів навчання й виховання, що мають
форми проблемності, збільшення різних
форм  науково-пошукової, творчо-само-
стійної роботи;

–  розробка і впровадження інновацій,
комп’ютеризація та технологізація навчально-
го процесу;

– перехід до організації взаємодії педагогів
та студентів з акцентом на творчу співпрацю;

– забезпечення високої якості вищої осві-
ти та мобільності випускників вищих на-
вчальних закладів на ринку праці за рахунок
інтеграції вищих навчальних закладів різних
рівнів акредитації наукових установ та
підприємств,

– упровадження гнучких освітніх програм
та інформаційних технологій навчання.

Проблема, що нами досліджується, є до-
сить складною в теоретичному і практично-
му плані. Вища професійна освіта худож-

ників-ювелірів — нова спеціальність для ВНЗ
і, на жаль, майже не досліджена . Практично
не розроблені, а деякі знаходяться в стадії по-
шуку проблеми психології, педагогіки й ди-
дактики професійної підготовки майбутніх
ювелірів. Фахова підготовка майбутнього ху-
дожника-ювеліра потребує на методичному
рівні пошуку специфічних форм структуру-
вання навчального знання, формування
змісту навчальних програм, посібників, а та-
кож оптимальних в умовах вищого навчаль-
ного закладу форм організації навчання й ви-
ховання студента, процесу педагогічної взає-
модії. Пріоритетним направленням цього
пошуку, на нашу думку, має стати процес
формування художньо-графічної культури
особистості як важливої складової профе-
сійної культури художника з металу.

Художньо-графічна культура займає одне
з фундаментальних понять у підготовці худож-
ників ювелірів, створює можливості для гар-
монізації емоційних і логічних компонентів
діяльності майбутніх фахівців, реалізації їхньо-
го творчого потенціалу. Для нас важливим є
те, що художньо-графічна культура сприяє
індивідуально-неповторному розвитку особи-
стості, диференціює її внутрішній світ , разом
з тим гармонічно поєднує в ній  духовні якості.
Людина з високим рівнем сформованості ху-
дожньо-графічної культури  надзвичайно
творчо ставиться до життя в усіх його про-
явах: до природи, праці, до взаємин між людь-
ми, вона глибоко відчуває та розуміє мистец-
тво. Цілком очевидно, що таке ставлення до
світу посилює життєздатність людини, виз-
воляючи її від багатьох негативних емоцій та
переживань. Крім того, художньо-графічна
культура сприяє більш високому розвитку за-
гальної культури студентської молоді, робить
її життя цікавішим, змістовнішим, підкреслю-
ючи при цьому оригінальність, соціальну зна-
чущість кожної окремої особистості.

Розуміння сутності проблеми формуван-
ня художньо-графічної культури студентів, об’-
єктивна необхідність у розвитку ініціативних,



91

творчих фахівцях обумовлюють потребу ство-
рити у вищих навчальних закладах умови не-
обхідного творчого, культурного росту й са-
морозвитку студентів.

Шляхи вирішення цієї проблеми поляга-
ють у створенні такої системи, у якій би
здійснювалось постійне педагогічне керівниц-
тво процесом формування художньо-графіч-
ної культури особистості. Ця система вклю-
чає в себе такі умови:

— наявність апробованої методики фор-
мування та художньо-графічної системи, яка
має можливості для розвитку й реалізації об-
разотворчих здібностей студента;

— педагогічно та художньо сприятливе
вузівське оточення, художньо організоване
просторове середовище вищого навчального
закладу;

— формування потреби в самовдоскона-
ленні й самовираженні в образотворчому, де-
коративно-прикладному мистецтвах.

Формування художньо-графічної культури
ми розглядаємо як одну з умов становлення
нового напрямку вищої професійної освіти
студентів художніх спеціальностей. Вирішува-
ти проблему формування художньо-графічної
культури в навчальному закладі – це насам-
перед дбати про розвиток у студента творчо-
го самопізнання, формування потреби само-
реалізації в художньо-професійній діяльності,
образотворчому, декоративно-прикладному й
народному мистецтвах.
Висновки. Вища професійна освіта сьо-

годні знаходиться у стадії визначення й ста-
новлення конструктов. Підготовка майбутніх
художників-ювелірів — нова галузь у вищій
професійній школі, тому доцільним є комплек-
сне й міждисциплінарне тлумачення пробле-
ми підготовки студентів цієї спеціальності,
зорієнтованої на цілеспрямований і послідов-
ний розвиток особистості, удосконалення всіх
її компонентів в органічній єдності.
Подальший розвиток дослідження. Заз-

начені вище проблеми щодо фахової підготов-
ки художників-ювелірів не можуть залишати-

ся поза увагою науковців, викладачів вищих
навчальних закладів і потребують подальшо-
го змістовного дослідження, осмислення й
практичного вирішення.
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У СУЧАСНИХ динамічних соціально-
політичних умовах одним з важли-

вих завдань вищої освіти є підготовка нової
генерації інтелектуальної, управлінської, куль-
турної еліти суспільства, орієнтованої на по-
слідовну реалізацію демократичних цінностей
у своєму приватному житті та професійній
діяльності. Для здійснення цього завдання
сама вища школа повинна стати послідовно
демократичною. Важливою часткою пробле-
ми демократизації вищої освіти України є про-
блема визначення науково обґрунтованих
підходів до побудови виховного процесу як
складової частини соціалізації студента.

Проблема зміни парадигми виховного
процесу (а отже, і підходів до його організації)
розглядається останнім часом у багатьох нау-
кових працях. У роботах Є. Бондаревської,

äî îðãàíiçàöi¿ âèõîâíîãî ïðîöåñó
ó âèùié øêîëi

С. Вітвицької, О. Газмана, Н. Крилової,
Н. Лавриненко, С. Савченка та ін. [1—6] ця
проблема вирішується на шляху гуманізації та
гуманітаризації навчально-виховного проце-
су, створення умов для особистісно орієнто-
ваного виховання. Ці провідні принципи су-
часної педагогіки є базою для визначення на-
пряму пошуку адекватних підходів до вихов-
ної діяльності кожного окремого вищого на-
вчального закладу.

Гворячи про педагогічні підходи до орга-
нізації виховного процесу, треба відзначати, що
складною проблемою теоретично-методоло-
гічного характеру є вибір тих педагогічних
підходів, які якнайповніше відображали б спе-
цифіку організації виховного процесу у ВНЗ.

Метою цієї статті є визначення основних
підходів до організації процесу виховання у
вищих навчальних закладах України як про-
цесу соціалізації в сучасних умовах, визначен-
ня стратегії їх урахування в побудові системи
виховної роботи у ВНЗ.

Сєваст’янова О. А.
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На основі вивчення літератури, практики
реалізації виховної діяльності в системі вищих
навчальних закладів ми дійшли  висновку, що
однією з найважливіших умов забезпечення
ефективності побудови й реалізації виховно-
го процесу в сучасному ВНЗ є гармонізація
використовування педагогічних підходів у
процесі виховної діяльності.

Чому ж теоретично необхідна і технологі-
чно можлива гармонізація підходів у педа-
гогіці?

По-перше, кожний з них має серйозні ба-
зові підстави, є традиційно вкоріненим у пе-
дагогічній теорії і практиці.

По-друге, орієнтація на використання яко-
го-небудь одного підходу до організації і про-
ведення виховної діяльності у ВНЗ може приз-
водити до втрати цілісності всього виховно-
го процесу, переходу від стратегічного педа-
гогічного мислення до рішення вузькотактич-
них виховних завдань?

По-третє, існує реальна об’єктивна обме-
женість того чи іншого підходу у вирішенні
виховних завдань (так, системний не завжди
може враховувати нюанси особистісного роз-
витку людини, а особистісно орієнтований не
дозволяє в повному обсязі врахувати всю гам-
му дій на людину з боку зовнішніх і внутрішніх
чинників).

По-четверте, у сучасному складному дифе-
ренційованому українському суспільстві підхід
до організації виховного процесу повинен бу-
дуватися з урахуванням неможливості існуван-
ня єдиної ідеології й обмеженої стратегії. По-
треба суспільства в найрізноманітніших осо-
бистостях вимагає того, щоб процес їх форму-
вання будувався на єдиній теоретико-методо-
логічній підставі, але з використанням різних
технологій і підходів до їх вживання.

По-п’яте, в управлінні виховним проце-
сом у ВНЗ неминуче відбуваються зміни. Сьо-
годні управління у виховній сфері здійснюєть-
ся у високотехнологічних інформаційних і ко-
мунікативних середовищах, що неминуче
призводить до переходу від управління людь-
ми до управління ресурсами – інформаційни-
ми потоками, технологічними умовами, кре-
ативними потенціалами учасників. Такий

фундаментальний зсув вимагає системності
в плануванні діяльності, високої технологіч-
ності в її реалізації, спрямованості на розви-
ток суб’єктності особистості, соціальної ком-
петентності як результату виховних зусиль.
Рішення цієї проблеми бачиться нам через гар-
монізацію дії вже існуючих педагогічних
підходів і створення нових, що відображають
потреби сучасної практики.

Зупинимося на специфіці їх використан-
ня у виховній практиці вищих навчальних зак-
ладів.
Системний підхід. Його вживання в пе-

дагогічній практиці обумовлено прагненням
до відтворення елементів педагогічної
дійсності на можливо більш цілісному рівні.
Для соціальної педагогіки це має особливе
значення. Обумовлено це тим, що соціальна
педагогіка більшою мірою піддана дії різних
чинників, багато з яких лежать зовні сфери
цілеспрямованих педагогічних впливів, у той
же час не враховувати їх у практичній діяль-
ності не можна. Нам немає необхідності де-
тально зупинятися на описі системного підхо-
ду як загальної наукової категорії. Ці пробле-
ми детально розроблені в працях А.М. Ар-
сеньєва, В.Г. Афанасьєва, Ю.К. Бабанського,
В.С. Ільїна, Ю.А. Конаржевського, Ф.Ф. Ко-
рольова, Б.Т. Лихачова, Л.І. Новикової, В.М.  Са-
довського, Г.Н. Єрікова, Ю.П. Сокольни-
кова, Е.Г. Юдіна та ін.

Ми зі свого боку відзначимо, що з позицій
соціальної педагогіки вживання системного
підходу стосовно зовнішнього і внутрішнього
середовищ дозволяє гармонізувати їх взаємо-
вплив і зробити процес виховання більш ке-
рованим і коректованим. Специфіка вживан-
ня системного підходу полягає в тому, що сам
по собі він орієнтований на використання в
знеособлених абстрактно-логічних сферах пе-
дагогічної дійсності, там, де йдеться про сис-
темні об’єкти, про елементи і структури, різні
середовища, чинники, умови і ін. Тобто там,
де особистість як об’єкт педагогічної дії без-
посередньо не присутня. Саме тому ми вва-
жаємо, що вживання системного підходу
найбільш продуктивне на етапі планування
виховної діяльності.
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Діяльнісний підхід. Вибір нами діяльніс-
ного підходу як провідного для організації ви-
ховного процесу у ВНЗ продиктований таки-
ми міркуваннями.

По-перше, у вітчизняній системі вихован-
ня на основі діяльнісного підходу традиційно
вибудовувалася логіка виховного процесу в
різних типах навчальних закладів.

По-друге, класичними стали уявлення про
те, що особистість і індивідуальність людини,
весь процес її формування і соціалізації реалі-
зується через участь у різних видах діяльності.

По-третє, специфічним видом виховної
діяльності у ВНЗ є позанавчальна діяльність.
Вона є дієвим інструментом педагогічного
впливу на процеси соціалізації з огляду на її
високу технологічність при організації, уп-
равлінні й контролі. Цим пояснюється різно-
манітність напрямків, форм, методів виховної
роботи у вищих навчальних закладах на
відміну від процесу навчання, який більш жор-
стко регламентований.

Принципово важливим з позицій нашого
дослідження є взаємозв’язок діяльнісного
підходу з суб’єктністю особистості, яка для нас
є найважливішим критерієм ефективності
виховного процесу. На такий взаємозв’язок
зокрема указують Є.М. Степанов і Л.М. Лузі-
на, коли пишуть, що «діяльнісний підхід у ви-
хованні реалізується в руслі ключової ідеї су-
часної педагогіки про необхідність перетво-
рення вихованця з переважно об’єкта на-
вчально-виховного процесу переважно в
його суб’єкт. Виховання при цьому розумієть-
ся як сходження до суб’єктності» [7, 102].

У літературі минулих років можна натра-
пити на різні підходи до класифікації позанав-
чальної діяльності, в основу якої, як правило,
покладено напрямки виховної роботи. Вод-
ночас з сучасних позицій така схема потре-
бує корекції змістовної сторони позанавчаль-
ної діяльності. На думку С.В. Савченка, вона
полягає в тому, що зміст позанавчальної діяль-
ності у ВНЗ повинен розглядатися як су-
купність різних видів соціального досвіду, який
студенти засвоюють у процесі соціалізації. Чим
різноманітніше представлено соціальну
дійсність у напрямках позанавчальної роботи
й чим повніше вона інтеріоризується особис-

тістю, тим ефективніше буде проходити про-
цес соціалізації студентства [6].

Діяльнісний підхід, орієнтований на
відтворення і реалізацію соціального досвіду
у виховному процесі, стає важливою умовою
успішної соціалізації студентства.

Уживання діяльнісного підходу у вихов-
ному процесі найбільш ефективне при без-
посередній організації виховної практики у
ВНЗ, що дозволяє зробити її не тільки ціка-
вою й захоплюючою для студентів, але й ко-
рисною з прагматичної точки зору. Виховна
робота в цьому випадку з розважально-доз-
віллєвого процесу стає чинником особисті-
сного становлення.

Спрямованість діяльнісного підходу на
відтворення у виховному процесі реальних
аналогів соціального середовища відкриває
нові перспективи перед соціальною педаго-
гікою для вживання на практиці середовищ-
ного підходу, як відносно нового і специфіч-
ного для соціальної педагогіки.
Середовищний підхід. Необхідність по-

яви і розробки середовищного підходу щодо
процесу виховання обумовлена обставиною,
про яку писав ще Л.С. Виготський: «Якщо вчи-
тель безсилий у безпосередній дії на учня, то
він всесильний при опосередкованому впли-
вові на нього через соціальне середовище.
Соціальне середовище є істинний важіль ви-
ховного процесу, уся роль учителя зводиться
до управління цим важелем» [8, с. 83].

Сьогодні використання середовищного
підходу до організації виховного процесу у
вищих навчальних закладах ставить перед
педагогами принципово нове теоретичне й
технологічне завдання – підсумовувати окремі
уявлення про виховну діяльність, позанав-
чальну роботу, міжособистісне спілкування,
відносини в одне соціально-педагогічне по-
няття – виховне середовище вищого навчаль-
ного закладу.

Тому найважливіше завдання використан-
ня середовищного підходу в комплексі з діяль-
нісним полягає в тому, щоб сприяти створен-
ню у ВНЗ такого соціально-виховного середо-
вища, яке б розвивало особистість, забезпечу-
вало її повноцінну позитивну соціалізацію.
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З позицій нашого дослідження особистіс-
но орієнтований підхід виступає як централь-
ний, що займає провідне місце в складній
ієрархії підходів, оскільки з його допомогою
реалізується головне завдання виховного про-
цесу – отримання особистістю суб’єктних яко-
стей і як результат – її успішна соціалізація. У
цьому випадку він виступає як струнка сис-
тема певних принципів, підібраних і структу-
рованих таким чином, що, з одного боку, вони
відповідають гуманістичній парадигмі освіти,
з іншого – дозволяють організувати реальний
виховний процес у вищій школі.

Особистісно орієнтований підхід до орга-
нізації процесу виховання розглядається нами
як специфічна галузь управлінської діяльності,
за допомогою якої відбувається гармонізація
дій усієї решти підходів і тим самим створю-
ються умови для соціалізації особистості кож-
ного студента. Ураховуючи те, що основні те-
оретичні посилки, які визначають суть осо-
бистісно орієнтованого підходу, широко пред-
ставлені в науковій літературі (І. Бех, В. Сєріков,
С. Подмазін, С. Савченко та ін.) [9; 10; 11; 6],
ми презентуємо авторське трактування особ-
ливостей його застосування у вищих навчаль-
них закладах України.

1. Особистісно орієнтований підхід у вищій
школі націлює педагогів на визнання студента
активним суб’єктом навально-виховного про-
цесу, у якому взаємини будуються за суб’єкт-
суб’єктним принципом. Це передбачає, з од-
ного боку, виключення з внутрішньовузівських
відносин уявлень про студента як об’єкт на-
вчально-виховного процесу, з іншого – закріп-
лення за ним статусу активного суб’єкта, який
має неповторну індивідуальність і право на її
збереження й розвиток.

2. Особистісно орієнтований підхід вис-
тупає як гуманістичний принцип, який виз-
начає демократичний стиль стосунків викла-
дача і студента. Важливим є розуміння того,
що з позицій особистісно орієнтованого підхо-
ду у ВНЗ формується не особистість студента,
а розвивається його здатність бути особисті-
стю, актуалізується прагнення до вдоскона-
лення усвідомлених особистісних дій.

3. Особистісно орієнтований підхід у вищій

школі – це не формування особистості студен-
та із заздалегідь програмованими якостями, а
створення умов для повноцінного прояву й
гармонійного розвитку всіх особистісних
функцій студентів. Найважливішою його особ-
ливістю є те, що розвиток особистісних функцій
відбувається на фоні професійного становлен-
ня студента, набуття ним професійних знань і
навичок, формування такого своєрідного осо-
бистісного суб’єктного досвіду.

4. Формування майбутнього спеціаліста в
умовах особистісно орієнтованого вихован-
ня повинне здійснюватися в ході розширен-
ня своєї суб’єктності, яке досягається шляхом
свідомого освоєння навколишнього життєво-
го простору особистості. Таке освоєння відбу-
вається в тому разі, якщо особа зацікавлена в
ньому, а навколишні елементи соціуму вик-
ликають інтерес і потребу в пізнанні.

5. Особливість особистісно орієнтовано-
го підходу в тому, що він дозволяє регулюва-
ти силу протиріч між ідеальними суспільни-
ми потребами та реальними навичками со-
ціальної поведінки в студента. Останні зав-
дяки особистісно орієнтованому підходу бу-
дуть розвиватися значно сильніше, тому що
матимуть характер особистісного до них
ставлення.

6. Особистісно орієнтований підхід роз-
ширює свободу студента у виборі пріоритетів
своєї діяльності, направленої на формування
суб’єктного досвіду. Під останнім, як ми вже
відзначали, розуміється досвід життєдіяль-
ності, який набувається людиною на різних
етапах соціалізації в умовах соціокультурного
оточення. Такий досвід є особистим досяг-
ненням студента, здобути який у предметній,
логічній, вербальній формі, яка становить ос-
нову когнітивно-знаннєвої системи навчан-
ня, не можна. Суб’єктність у нашому випадку
виступає як провідний критерій рівня соціа-
лізованості студента.

7. Для нашого дослідження особистісно
орієнтований підхід має принципове значен-
ня тому, що за його допомогою впливам зов-
нішнього характеру надається особистісного
сенсу. Соціалізація стає керованою завдяки
тому, що особистісно орієнтований підхід ро-
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бить керованим механізм вибірковості, який
визначає стихію соціального впливу. Це забез-
печується гармонійним балансом між зовні-
шніми соціальними впливами (власне соціа-
лізацією) і внутрішніми процесами – персо-
налізацією, самоідентифікацією, самореаліза-
цією й іншими механізмами внутрішнього са-
морозвитку. В умовах вищої школи це перед-
бачає проектування процесу виховання таким
чином, щоб соціалізація особистості, яка
здійснюється через широкі соціальні впливи,
гармоніювала з вузькоспрямованими педаго-
гічними впливами у ВНЗ. У цьому випадку
взаємодія двох видів суб’єктного досвіду, який
набувається студентом, іде не лінією витіснен-
ня індивідуального суспільним і навпаки, а
шляхом їх постійного узгодження й суб’єкти-
вації (привласнення).

8. Указаний підхід розглядається як інстру-
мент, який забезпечує цілісність навчально-
виховного процесу, оскільки його провідні
елементи – мета, зміст, методи, технології,
діяльність, критерії ефективності – усі вони
інтерпретуються з позицій особистісно орієн-
тованої ідеології, а їх застосування регламен-
товане єдиною концептуальною моделлю. Це
дозволяє уникнути в практичній діяльності
еклектики, теоретичного хаосу й непослідов-
ності. Вимога цілісності, зведена нами в прин-
цип реалізації особистісно орієнтованого
підходу у ВНЗ, має принципове значення.

9. Унікальна особливість особистісно орі-
єнтованого підходу в цьому розумінні поля-
гає в тому, що він дозволяє надати всій гамі
стихійних соціальних впливів, які звалюють-
ся на особистість, керованого характеру. Відбу-
вається це у виховному процесі, який має оз-
наки особистісно орієнтованого. В основі цьо-
го лежить складний психологічний механізм,
який ґрунтується на внутрішньому ставленні
людини до своїх соціальних ролей, рис харак-
теру, до самої себе, інших людей, явищ духов-
ного й матеріального життя.

На закінчення відзначимо, що розгляд
якості виховання в контексті результативності
виховної діяльності вимагає певних уточнень
у самому розумінні виховання у ВНЗ, яке в цьо-
му випадку розглядається як педагогічно ке-

рований і системно реалізовуваний процес
становлення особистісного розвитку студен-
та як суб’єкта культури, соціуму й власного
життя, результатом якого є «якість людини»,
тобто її відповідність природному й соціаль-
ному середовищу, загальнолюдській і націо-
нальній культурі, демократичній державі та
іншим сферам її життєдіяльності.
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ТЕМА дозвілля, дозвіллєвої діяльності
студентської молоді завжди була акту-

альною. Останні роки ця проблема обростає
все більшими суперечностями й усклад-
нюється. Ці суперечності обумовлені, у пер-
шу чергу, невідповідністю між суттю дозвіл-
ля, культурно-дозвіллєвої діяльності й існую-
чими в реальній дійсності формами та мето-
дами проведення дозвілля.

Зазначимо, що соціально-філософські про-
блеми студентської молоді як важливої со-
ціальної групи суспільства знайшли своє
віддзеркалення в дослідженнях С.М. Іконні-
кової, І.М. Ільїнського, В.Т. Лісовського та інш.
Значний внесок у дослідженні дозвілля молоді
зробили  Л .А .  Гордон ,  Л .Ф .  Бєлікова ,
А.В. Мудрик та ін. До проблеми, що вивчаєть-
ся нами, близькі роботи з саморозвитку й са-
мореалізації особистості у сфері дозвілля
(А.І. Беляєва, Т.І. Бакланова), з питань психо-

Косач Ю. В.
логії особистості (Г.М. Андреєва, О.В. Пет-
ровський).

У наш час дозвілля є об’єктом для вивчен-
ня кількома науками (соціологія, прикладна
культурологія, педагогіка дозвілля). При цьо-
му, однозначного визначення поняття дозві-
лля не існує. Більш того, у спеціальній літера-
турі дозвілля має найрізноманітніші визначен-
ня й тлумачення.

Визначення дозвілля розпадається на чо-
тири основні групи:

— дозвілля як споглядання, пов’язане з ви-
соким рівнем культури й інтелекту; це стан ро-
зуму й душі. У цій концепції дозвілля звичай-
но розглядається з погляду ефективності, з
якою людина робить що-небудь;

— дозвілля як діяльність — зазвичай ха-
рактеризується як діяльність, не пов’язана з
роботою. Це визначення дозвілля включає
цінності самореалізації;

—дозвілля як вільний час, час вибору. Цей
час може бути використаний різним чином,
причому він може бути використаний для
діяльності, пов’язаної з роботою або не по-
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в’язаною з нею. Дозвілля розглядається як час,
коли людина займається тим, що не є її обо-
в’язком;

— поняття дозвілля інтегрує три попередні
концепції, стирає грань між «роботою» і «не
роботою» й оцінює дозвілля в тих термінах,
що описують людську поведінку.

Дозвілля часто ототожнюється з вільним
часом (Ф.З. Махов, О.Т. Куракін, В.В. Фатья-
нова), з позанавчальним часом (Л.Д. Балясі-
на, Т.В. Сорокіна). Але не можна робити це
ототожнювання, оскільки вільний час є у всіх,
а дозвіллям володіє не кожен.

Є очевидним, що більше значення в науці
приділяється діяльнісному підходу, оскільки
він дозволяє повніше розкрити структуру і
внутрішні механізми дозвілля.

З цієї точки зору, воно є сукупністю різних
видів діяльності, якими індивід займається з
власної волі: відпочинок, розваги, підвищен-
ня майстерності, освіти, добровільна участь у
житті суспільства, після того, як він звільнить-
ся від виконання своїх професійних, сімейних
і соціальних обов’язків [5]. Таким чином, доз-
вілля — це діяльність, причому діяльність, що
виконується в певний період часу. Це
діяльність, що здійснюється в руслі певних
інтересів і цілей, які ставить перед собою лю-
дина. Засвоєння культурних цінностей ,
пізнання нового, любительська праця,
творчість, фізкультура і спорт, туризм, подо-
рожі — ось чим і ще багато іншим може бути
зайнята людина у вільний час.

Потенціал дозвілля надає великі можли-
вості для формування етичних потреб студен-
тської молоді. У той же час дозвіллєва
діяльність, що відчуває дефіцит позитивних
етичних орієнтирів, різноманітності предметів
діяльності може зробити негативний вплив
на розвиток особистості молодої людини. Від
уміння направляти свою діяльність у годину
дозвілля на досягнення загальнозначущих
цілей, реалізацію своєї життєвої програми,
розвиток і вдосконалення своїх сутнісних сил,
багато в чому залежить соціальне самопочуття
молодої людини, її задоволеність своїм
вільним часом.

Тому має сенс розділення дозвіллєвої діяль-
ності на культурну дозвіллєву діяльність і не-
культурну, асоціальну дозвіллєву діяльність.

Основна відмінність між цими видами дозві-
ллєвої діяльності полягає в тому, що культур-
но-дозвіллєва діяльність направлена на роз-
виток особистості, створення цінностей, схва-
люваних суспільством, а некультурна дозвіл-
лєва діяльність, навпаки, направлена на руй-
нування особистості шляхом створення по-
милкових  цінностей , що не знаходять
підтримки в суспільстві й суперечать самій ду-
ховній суті людини, що в результаті призво-
дить до знищення всього внутрішнього духов-
ного світу особистості. Дозвілля може пере-
творитися на силу, що калічить особистість,
деформує свідомість і поведінку, призводить
до таких проявів асоціальності, як пияцтво,
наркоманія, проституція, злочинність.

Крім того, тільки в культурно-дозвіллєвій
діяльності присутні моменти творчості, коли
людина з суб’єкта споживання перетворюєть-
ся в суб’єкт творення.

Культуру дозвілля характеризують також ті
заняття, яким віддається перевага у вільний
час. Ідеться тільки про такі види дозвіллєвої
діяльності, які сприяють нормальному відтво-
ренню здібності до праці, удосконалення й
розвитку молодої людини. У багатьох з них
вона повинна неодмінно брати участь сама.

Відмінною якістю культурного молодіжно-
го дозвілля є емоційна забарвленість, мож-
ливість займатися улюбленою справою, зус-
трічатися з цікавими людьми, відвідувати зна-
чущі для молодої людини місця, бути учасни-
ком важливих подій.

Можна виділити найпривабливіші для
молоді форми розваг: видовища, легка музи-
ка, танці, ігри, телепрограми типу гри КВК.
Сьогодні, зважаючи на піднесення духовних
потреб молодих, зростання рівня їх освіти,
культури, найхарактернішою особливістю
молодіжного дозвілля є зростання в ньому
частки духовних форм і способів проведення
вільного часу, що сполучають розважальну,
насичену інформацією можливість творчості
й пізнання нового. Такими «синтетичними»
формами організації дозвілля стали клуби за
інтересами, любительські об’єднання, сімейні
клуби, гуртки художньої й технічної творчості,
дискотеки, молодіжні кафе-клуби [2].

Вище значення дозвілля полягає в тому,
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щоб наблизити цінне, улюблене й відділити
або скасувати порожнє, непотрібне. Тут доз-
вілля для молодої людини перетворюється на
спосіб життя, заповнення вільного часу різно-
манітними, змістовно насиченими видами
діяльності.

Плідне використання дозвілля студентом
— важливе завдання, бо коли він здійснює
процес свого дозвіллєвого спілкування з ми-
стецтвом, технікою, спортом, природою, а так
само з іншими людьми, важливо, щоб робив
він це раціонально, продуктивно і творчо.

У процесі дозвілля студенту набагато про-
стіше формувати поважне ставлення до себе,
навіть особисті недоліки можна подолати за
допомогою дозвіллєвої активності.

Дозвілля сприяє виходу із стресів і дрібних
занепокоєнь. Особлива цінність дозвілля по-
лягає в тому, що воно може допомогти сту-
денту реалізувати те краще, що в ньому є.

Можна вивести такі основні характерис-
тики дозвілля студентів:

• дозвілля має яскраво виражені фізіо-
логічні, психологічні й соціальні аспекти;

• дозвілля засноване на добровільності
при виборі роду занять і ступеня активності;

• дозвілля припускає не регламентовану,
а вільну творчу діяльність;

• дозвілля формує й розвиває особистість;
• дозвілля сприяє самовираженню, само-

ствердженню й саморозвитку особистості че-
рез вільно вибрані дії;

• дозвілля стимулює творчу ініціативу;
• дозвілля є сфера задоволення потреб

особистості;
• дозвілля сприяє формуванню ціннісних

орієнтацій;
• дозвілля формує позитивну «Я - концеп-

цію»;
• дозвілля забезпечує веселий настрій і

персональне задоволення;
• дозвілля сприяє самовихованню особи-

стості.
Таким чином, можна констатувати, що

суттю студентського дозвілля є творча пове-
дінка (взаємодія з навколишнім середовищем)
у вільному для вибору роду занять і ступеня
активності в просторово-часовому середо-
вищі, детермінований внутрішньо (потреба-

ми, мотивами, установками, вибором форм і
способів поведінки) і зовні (чинниками, що
породжують поведінку).

У сфері дозвілля студенти відкритіші для
впливу й дії на них самих соціальних інсти-
тутів, що дозволяє з максимальною ефектив-
ністю впливати на їх етичний вигляд і світо-
гляд. У процесі колективного дозвіллєвого
проведення часу відбувається зміцнення
відчуття товариства, зростання ступеня кон-
солідації, стимулювання трудової активності,
вироблення життєвої позиції, навчання нор-
мам поведінки в суспільстві.

Життєдіяльність студентів гранично наси-
чена й відносно строго регламентована, а
тому вимагає великих витрат фізичних, пси-
хічних і інтелектуальних сил. На цьому фоні
дозвілля допомагає зняти напругу, що ство-
рилася. Саме в рамках дозвіллєвого часу
відбувається відновлення і відтворення втра-
чених сил, тобто реалізується рекреаційна
функція.

Більш того, закладене від природи праг-
нення людини до отримання задоволення
також переважно реалізується у сфері доз-
вілля.

Структура дозвілля складається з кількох
рівнів, які наголошуються один від одного
своєю психологічною і культурною значущі-
стю, емоційною ваговитістю, ступенем духов-
ної активності.

Виходячи з цього, вимогами до організації
і проведення дозвілля студентів є:

— необхідно підходити до дозвілля як до
засобу виховання й самовиховання людини,
формування всебічної, гармонійно розвиненої
особи. При виборі й організації тих або інших
занять, форм дозвіллєвої діяльності необхідно
враховувати їх виховне значення, чітко уявля-
ти, які якості особистості вони допоможуть
сформувати або закріпити в молодої людині;

— дозвілля повинне бути різноманітним,
цікавим, носити розважальний і ненав’язли-
вий характер. Зрозуміло, тут важливі як зміст,
так і форма пропонованих занять, розваг, які
повинні відповідати потребам і інтересам
молоді, органічно сприйматися студентами.
Єдиний спосіб забезпечити саме таке дозвіл-
ля — це надати можливість кожному актив-
но проявити себе, свою ініціативу в різних ви-
дах відпочинку і розваг;
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— наступна вимога, що висувається до
організації і проведення молодіжного дозвіл-
ля, — повна його деалкоголізація. Жоден вид
дозвілля не повинен містити в собі занять і
розваг, які прямо або побічно пропагували б
споживання спиртних напоїв.

Вельми істотне значення у формуванні
культури дозвілля студентів має університет,
де на різних етапах у програму освіти вклю-
чені предмети, що сприяюють здійсненню
цього процесу. В університетах викладають-
ся предмети «Основи етики і естетики», «Ри-
торика», «Етика і психологія сімейних сто-
сунків» та інші, які сприяють становленню
людини.

У навчальних закладах студентське дозві-
лля повинне бути найважливішою ланкою ви-
ховної роботи. Виховна робота повинна но-
сити системний плановий характер. Займа-
тися нею повинен весь педагогічний колек-
тив: адміністрація, завідувачі відділеннями,
професорсько-викладацький склад, керівни-
ки фізичного виховання. Бажано, щоб у про-
цесі виховної роботи в рамках студентського
дозвілля брали участь педорганізатор дозвіл-
ля, куратори, працівники музеїв і бібліотек,
керівники творчих гуртків, психологи, тобто
створювалися оптимальні умови для форму-
вання в студентів моральності й працьови-
тості, розвитку загальної культури і творчої об-
дарованості, реалізації інтелектуального й
творчого потенціалу.

Так само в межах виховної роботи в про-
цесі культурно-дозвіллєвої діяльності необхі-
дна тісна і творча співпраця педагогічного ко-
лективу з радою студентського самоврядуван-
ня, студком гуртожитків, незалежною проф-
спілкою студентів, що допомагає виявленню
лідерських якостей, формуванню цивільної
самосвідомості студентів.

Важливе місце займають і масові заходи.
Внутрішньоуніверситетські вечори, бесіди,
диспути, тижні музики та інші заходи сприя-
ють становленню й розвитку студентства.

Необхідна підтримка відносин з культур-
но-дозвіллєвими установами міста — театра-
ми, кінотеатрами, музеями, виставковими за-
ламитощо [6].

Тобто виховний процес у рамках культур-
но-дозвіллєвої діяльності вимагає тісної взає-

модії всіх його учасників і обов’язкового вра-
хування інтересів студентства.

З метою створення в освітніх установах
оптимальних умов для розвитку особистості,
надання їй допомоги в самовихованні, само-
визначенні, етичному вдосконаленні необхі-
дно затвердження взаємин співпраці студентів
і викладачів; розвиток студентського самовря-
дування; розвиток дозвіллєвої діяльності як
особливої сфери життєдіяльності молоді;
створення центрів розвитку позанавчальної
діяльності студентів, покликаних сприяти ре-
алізації творчого потенціалу молоді.
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Рік тому пішла з життя чудова людина, відомий учений — Віталій Михайло-
вич Усенко – професор кафедри алгебри та дискретної математики Луганського
національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.

Віталій Михайлович народився 1 квітня 1951 року в селі Благодатне Волно-
васького району Донецької області. У 1973 році закінчив механіко-математичний
факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Після
закінчення університету працював у Донецькому політехнічному інституті асис-
тентом кафедри прикладної математики.

У 1979 році Віталій Усенко вступив до аспірантури Харківського інституту
радіоелектроніки. Його науковим керівником був відомий радянський алгебраїст
Л.М. Глускін. У 1984 році В.М. Усенко захистив кандидатську дисертацію “На-
півпрямі добутки моноїдів” у спеціалізованій вченій раді Київського державного
університету імені Тараса Шевченка.

У 1985 році В.М. Усенко разом із сім’єю переїхав до м. Слов’янськ (До-
нецька область) для роботи в Слов’янському державному педагогічному інсти-
туті. Там він створив кафедру алгебри й був її беззмінним завідувачем протягом
15 років. У 1994 році Віталій Михайлович став деканом фізико-математичного
факультету. Завдяки його участі була відкрита аспірантура з алгебри в Слов’ян-
ському державному педагогічному університеті.

У 1997 році перш за все його зусиллями на базі Слов’янського педагогічно-
го університету була організована й проведена 1-а Міжнародна алгебраїчна кон-
ференція в Україні, присвячена пам’яті професора Л.М. Глускіна. З того часу
такі алгебраїчні конференції стали традиційними і проводяться в Україні кожні
два роки. Остання, 5-а, відбулася у 2005 році в Одесі на базі Одеського націо-
нального університету імені І.І. Мечнікова, а 6-а відбудеться вже в липні 2007
року в Кам’янець-Подільському державному університеті.

У 1990—1993 рр. Усенко був докторантом Київського університету імені
Тараса Шевченка. У 2000 році він успішно захистив докторську дисертацію “На-
півгрупи і майжекільця перетворень” (науковий консультант — професор В.В. Ки-
риченко ) .

У 2001 році Віталія Усенка було запрошено на посаду професора й завіду-
вача кафедри Луганського національного педагогічного університету імені Тара-
са Шевченка. З того часу почався один з найплідніших і найпруженіших періодів
його життя. У стінах цього чудового університету йому повною мірою вдалося
реалізувати свій талант ученого й організатора науки.

В.М. Усенко створив в університеті кафедру алгебри та дискретної мате-
матики. За його ініціативою і його зусиллями за підтримки керівництва універси-
тету в Луганську був створений філіал Інституту прикладних проблем матема-
тики і механіки НАН України. В.М. Усенко очолив цей філіал, ставши його дирек-
тором. При філіалі була створена лабораторія теоретичних і прикладних проблем
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математики, у якій і сьогодні працюють відомі математики України. За час роботи в університеті
В.М. Усенко організував видання двох(!) математичних журналів: «Ukrainian Mathematical Bulletine»
і «Algebra and Discrete Mathematics», які практично відразу отримали міжнародне визнання.

У 2002 році на базі Луганського педагогічного університету Віталій Михайлович провів Всеук-
раїнську конференцію «Алгебраїчні методи дискретної математики», учасниками якої стали відомі
вчені України і зарубіжжя (професор Київського університету імені Тараса Шевченка В.І. Сущансь-
кий, професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Б.В. Новиков, професор
Гомельського державного університету імені Франциска Скорини В.С. Монахов та ін.).

Під керівництвом В.М.Усенка в університеті діяв науковий семінар «Алгебра і дискретна ма-
тематика», де можна було ознайомитися з новітніми науковими досягненнями в математиці і знайти
цікаву й перспективну тематику для досліджень. Під його впливом у Луганському національному
педагогічному університеті імені Тараса Шевченка була відкрита аспірантура з математики.

Мало хто зі студентів або співробітників закінчував свій робочий день в університеті пізніше,
ніж професор Усенко. Багато душевних сил і енергії Віталій Михайлович віддавав аспірантам, вихову-
ючи в них любов і інтерес до алгебри. Він зумів виховати цілу плеяду молодих учених (вісім з них уже
захистили кандидатські дисертації), яким він з властивим йому благородством і безкорисливістю
допомагав знайти шлях у науці. Незавершена робота В.М. Усенка — підручник «Числові алгебраїчні
системи» — є зараз науково-методичною основою курсу загальної алгебри, який читають його учні
для студентів спеціальності «Математика».

Віталій Михайлович Усенко – автор більше ста наукових робіт. З лекціями й науковими допо-
відями учений виступав у багатьох університетах ближнього і далекого зарубіжжя. Останні два роки
свого життя Віталій Михайлович був членом ВАК України.

У грудні 2005 року в рамках міжнародної співпраці він був запрошений терміном на 1 рік на
посаду професора Антіокського народного університету (м. Медельїн, Колумбія) для читання лекцій
для магістрантів-математиків. 20 січня 2006 року він приступив до своїх нових обов’язків, проявивши
при цьому звичайні свої якості організатора й подвижника науки. Окрім занять з магістрантами, він
почав розгортати й наукову діяльність. Уже намітився спільний науковий проект з молодим Колум-
бійським професором математики Ернаном Алонсо. Планувалась їх участь у конференції 2007 року в
Бразилії (університет м. Сан-Пауло). На кафедрі алгебри Антіокського університету В.М.Усенко орга-
нізував науковий семінар, який у лютому розпочав роботу. Студенти й викладачі негайно розпізнали в
українському професорові грецької зовнішності високого професіонала й найдобрішу веселу людину.

6 березня 2006 р., приїхавши на заняття в університет, В.М. Усенко раптово відчув себе погано
і буквально через 2 години його життя урвалося в результаті серцевого нападу...

Віталій Михайлович Усенко був яскравою особистістю, людиною глибокої ерудиції. Його опти-
містичне ставлення до проблем було джерелом натхнення для тих, хто знаходився з ним поряд, він
завжди притягав до себе людей. У планах цієї енергійної і невтомної людини була реалізація багатьох
нових наукових ідей, важливих дослідницьких проектів...

У серцях всіх друзів, рідних, колег, учнів і знайомих назавжди залишиться пам’ять про само-
віддану роботу, людську гідність і справедливість, цілеспрямованість і глибоку порядність Віталія
Михайловича Усенка, людини великого серця і чуйної душі.

Світла йому пам’ять

Я.М. Димарський, зав. кафедри математичного аналізу та алгебри ЛНПУ імені Тараса
Шевченка, І.В. Жихарев, зав. кафедри фізики ЛНПУ імені Тараса Шевченка, А.В.Жучок,
доцент кафедри математичного аналізу і алгебри ЛНПУ імені Тараса Шевченка, Ю.В.Жу-
чок, старший викладач кафедри математичного аналізу і алгебри ЛНПУ імені Тараса Шев-
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УЧИТЕЛЕМ Іван Микито-
вич Овчаренко став у 1947 році, коли

у військовій формі, на якій сяяли бойові наго-
роди, приїхав до рідного села Бараниківки на
Біловодщині. Тоді йому виповнилось двад-
цять два роки.

Дитинство та юність Івана Овчаренка
припали на нелегкі, а часом трагічні роки. Ро-
довід свій і тепер пам’ятає дуже добре. Бать-
ко Микита Іванович – корінний мешканець
села, а мати Хима Олександрівна із сусідньої
Никанорівки. Молоде подружжя з допомогою
односельців збудувало хату, і до насильниць-
кої колективізації мали шість десятин землі, ко-
рову, двоє коней, плуг, борону.

У страхітливий 1933 рік багато людей за-
гинули від голодомору. І коли Іван навчався в
шостому класі, померла його мати, а батько
поїхав працювати аж у Міллерово Ростовсь-
кої області. Узимку приїхав додому, через за-
метіль запізнився на роботу й отримав один
рік ув’язнення, яке відбував аж у Мурманській
області.

Найбільше Іван Овчаренко хотів навчати-
ся, зміг успішно закінчити вісім класів і в п’ят-
надцять років опинився на посаді коректора
районної газети, бо там уже знали здібного
хлопця як автора цікавих та вправних корес-
понденцій.

Потім була війна. Коротке знайомство з
краснодонськими старшокласниками, серед
яких – багато майбутніх членів „Молодої
гвардії”. Улітку 1942 року вони працювали на
польових роботах у Бараниківці.

У грудні 1942 року в їхньому селі стихійно
організувався партизанський загін (командир
Гашенко). Іван теж був разом з партизанами,
а взимку 1943 року, коли Червона Армія
звільнила село, його направили в місто Ста-
робільськ, де знаходився Український штаб
партизанського руху. Працюючи там техніч-
ним секретарем (як тоді говорили – писарем),
юнак дізнався, що в місті перебуває військо-
вий кореспондент, його улюблений поет Во-
лодимир Сосюра. Однак, зустрітися тоді так і
не вдалося.

На фронт Іван Овчаренко пішов добро-
вольцем, а 18 серпня 1943 року в боях між
Голою Долиною і Краснопіллям був тяжко
поранений.

Після лікування в госпіталі пройшов з бо-
ями Кіровоградщину, південь України, Мол-
давію, Румунію (м. Ясси). Потім навчався у
військовому артилерійському училищі, слу-
жив у Прикарпатському військовому окрузі.

...Отож, учителював Іван Микитович і за-
очно навчався у Старобільському педагогіч-
ному училищі. Спершу був військовим керів-
ником, далі учителем початкових класів, вик-
ладав українську мову та літературу, історію,
малювання. Однак бажання отримати хоро-
шу, повноцінну освіту ще більше посилюва-
лося, яке й дружина Галина Сергіївна всіляко
підтримувала. Тому в 1953 році вступив на
стаціонарне відділення Старобільського учи-
тельського інституту, студентів якого через рік
перевели до Слов’янського педагогічного
інституту...

Êðàºçíàâ÷èìè ñòåæêàìè —
óñå æèòòÿ

Êðàºçíàâ÷èìè ñòåæêàìè —
óñå æèòòÿ
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З дипломом учителя української мови та
літератури через чотири роки знову приїхав
до Бараниківки І.М. Овчаренко й відразу був
призначений директором школи. За п’ять
років зробив чимало. Навів лад у школі й біля
школи, повернув її утрачений авторитет як у
селі, так і в районі. Але найголовніше те, що
молодий педагог у Бараниківській середній
школі започаткував дослідження літературного
краєзнавства та впровадження його в на-
вчально-виховний процес. У п’ятдесяті роки
навчальні програми з літератури (як і з усіх
інших шкільних предметів) були суворо рег-
ламентовані, а творчість кожного письменни-
ка супроводжувалася обов’язковими ідейно-
соціальними оцінками. Але вже тоді кращі
вчителі-словесники розуміли, що інтерес до
літератури особливо посилювався, коли учні
дізнавалися про літературну історію рідного
краю, а ще, разом з учителем, теж ставали її
дослідниками. Подібна робота не тільки да-
вала змогу поглиблювати знання з літерату-
ри, але й сприяла вихованню патріотизму,
любові до рідного краю. Так, учні із захоплен-
ням слухали розповідь учителя про першого
перекладача „Слова о полку Ігоревім”, україн-
ського письменника Миколу Чернявського, а
він певний час мешкав у селі Новобожедарівці
на Луганщині, про видатного лексикографа,
педагога, письменника Бориса Грінченка,
який учителював у селі Олексіївці з 1887 по
1893 рік, а також про те, як живила українська
земля творчість російських митців Володими-
ра Даля, Олексія Кольцова, Всеволода Гар-
шина, Антона Чехова... І все це відбувалося
тут, на Луганщині, зовсім близько від Біловод-
щини.

До речі, у ті роки літературним краєзнав-
ством (тоді вживали термін „літературна гео-
графія”) в Україні займалися лише кілька

справжніх ентузіастів-працелюбів. Серед цих
учителів був Іван Микитович Овчаренко, про
що писав у „Літературній газеті” літературоз-
навець з академічного Інституту літератури
Степан Крижанівський ще в 1958 році.

А районна газета від 8 січня 1958 року
повідомляла, що в районному Будинку куль-
тури відбувся літературний вечір для молоді
„Біля літературної карти області”. З лекцією
„Літературна історія нашого краю” виступав
І.М. Овчаренко. Тоді він захоплено розповідав
про зв’язки з Луганщиною багатьох українсь-
ких і російських письменників: Володимира
Даля, Бориса Грінченка, Олексія Кольцова,
Миколи Чернявського, а ще Володимира Со-
сюри, Петра Панча, Бориса Горбатова, Оста-
па Вишні, Михайла Матусовського,  Миколи
Руденка.

Учитель І.М. Овчаренко продовжував на-
полегливо вивчати літературне сьогодення,
тобто поєднував вивчення літератури із су-
часним літературним процесом, організову-
вав зустрічі в Бараниківській школі та в Біло-
водську з письменниками-луганцями Мики-
тою Чернявським, Тарасом Рибасом, Степа-
ном Бугорковим, Ольгою Холошенко, із ста-
робільцем Іваном Савичем. Саме під вражен-
ням цих зустрічей Іван Савич написав вірш
„Біловодськ”, який і був опублікований у
районній газеті 22 листопада 1959 року.

Незабутнім для учнів та вчителів Барани-
ківської середньої школи став 1961 рік, тобто
відзначення 100-річчя смерті Тараса Шевчен-
ка. Директор школи побував тоді в Каневі на
Чернечій горі. Учителі разом з батьками ви-
рішили кожному з 365 учнів вручити „Кобзар”
Тараса Шевченка. Навіть у працівників кни-
готоргівлі виникла проблема: ”Де взяти
стільки „Кобзарів” для одного села?”

У 1962 році І.М. Овчаренко переїхав до
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міста Слов’яногірська (тоді селище Банне –
тепер місто Святогірськ) Донецької області,
де через два роки став директором школи й
очолював її більше двадцяти років, а вчите-
лем української мови і літератури працював
до 1989 року. Це школа, єдина на Донеччині,
за видатні заслуги в дослідженні літератури
рідного краю, була асоційована при ЮНЕС-
КО. Із рідним краєм – Біловодщиною — Іван
Микитович не поривав зв’язків, а доповнив-
ши свої дослідження, у 1972 році видав літе-
ратурно-краєзнавчий нарис „ З літературної
історії нашого краю”, який і був надрукова-
ний у Біловодську за підтримки тодішнього
завідувача  районного  відділу освіти
М.Ф. Дятченка.

На жаль, учені з Луганська, які в 60–70-х
роках скористались матеріалами, що зібрав та
систематизував І.М. Овчаренко, жодним сло-
вом не згадали вчителя-дослідника, як, до речі,
й учителька однієї з місцевих шкіл, яка згодом
теж претендувала на свої „відкриття”.

Тепер наш талановитий земляк продовжує
наполегливі літературно-краєзнавчі пошуки.

Він автор книг „Літературне Придінців’я”.
„Письменники в рідному краї” (1994), „Воло-
димир Сосюра у Святогірську” (1999), „Муза
Святих Гір: Святогірськ у літературі та мис-
тецтві” (2003), „Слов’янський сокіл” (2004),
„Крізь далеч років” (2005).

Так, наприклад, багато років І. М. Овча-
ренко у своїх публікаціях розповідав про по-
ета-романтика Михайла Петренка, який на-
родився в місті Слов’янську 1817 року. Його
поетичний твір „Дивлюсь я на небо”, що став
народною піснею, продовжує жити й тепер.
Отож, дослідник-краєзнавець у книзі  „Сло-
в’янський сокіл” детально говорить про по-
шукову роботу колег-краєзнавців, яка й доз-
волила відкрити пам’ятну дошку на при-

міщенні міської бібліотеки, а в педагогічному
ліцеї—музей  поетові-землякові.

Книга літературно-краєзнавчих нарисів та
статей „Крізь далеч років” стала своєрідним
підсумком багатолітньої краєзнавчої роботи
І. М. Овчаренка. Навіть перелік письменниць-
ких імен, що поєдналися із Слов’янським
краєм та Середнім Придінців’ям, просто вра-
жає: Климентій Зіновіїв, Григорій Сковорода,
Володимир Александров, Петро Гулак-Арте-
мовський, Григорій Данилевський, Іван Ман-
жура, Микита Шаповал, Олекса Сторожен-
ко, Яків Щоголів, Павло Грабовський, а ще
Володимир Сосюра, Володимир Міщенко,
Наталя Кащук...

Як бачимо, досить вагомий дослідниць-
кий і творчий ужинок, який переконує в гли-
бинному корінні та міцних традиціях українсь-
кої національної культури. Про що, як не при-
кро, доводиться постійно дискутувати і на
Луганщині, і на Донеччині, та й сусідній Хар-
ківщині теж.

Тепер на кафедрі філологічних дисциплін
психолого-педагогічного факультету ЛНПУ
ім. Тараса Шевченка при вивченні спеціаль-
ного курсу „Література рідного краю в дитя-
чому читанні” творчо застосовується доробок
нашого земляка.

Педагог, ветеран війни й праці І.М. Овча-
ренко – Почесний громадянин міста Святогір-
ська, лауреат обласної літературної премії ім.
Володимира Сосюри.

Віриться, що й тепер, на Луганщині, Іван
Микитович Овчаренко по праву буде назва-
ний зачинателем літературно-краєзнавчих
пошуків, тобто першим краєзнавцем нашим.

Олексій НЕЖИВИЙ,
доцент кафедри

філологічних  дисциплін
ЛНПУ імені Тараса Шевченка
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