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Курило В. С.

вказує стрілка
освітнього

компасу?ÊÓÄÈÊÓÄÈ

Сучасний ринок праці швидко
змінюється. Поки студент про-
вчиться п’ять років, попит на фа-
хівця обраної ним спеціальності
може взагалі зникнути. І йому до-
ведеться починати навчання з
нуля. Нова система організації на-
вчального процесу в університе-
тах дозволяє спростити процес
перекваліфікації, скоротити його
в часі. Бакалаврат і магістратура

АЖІОТАЖ болонських трансформацій в українській
вищій школі спадає. Але це не означає, що реформи не

проводяться. Університети продовжують поступово модер-
нізувати принципи організації навчального процесу відповід-
но до вимог Болонської угоди. Свого роду кульмінацією стало
офіційне приєднання України до „країн — учасниць проце-
су”. Тепер повинен пройти період удосконалення, остаточної
адаптації. Потрібно розуміти, що як західноєвропейські краї-
ни, так і ми розпочали цей процес для досягнення більшої по-
пулярності й вищої якості нашої освіти. Європу спонукало до
цього усвідомлення домінування американських ВНЗ на міжна-
родному ринку. Усе зростаючий престиж освіти, одержаної
в США, завдавав відчутного конкурентного удару європейській
вищій школі. Для того, щоб зробити європейську освіту при-
вабливою для потенційного абітурієнта й роботодавця, було
розроблено комплекс заходів щодо реформування, розрахова-
ний на десять років.

— це американська система. Дип-
лом бакалавра, що видається
після чотирьох років успішного
навчання, передбачає, що студент
одержав необхідні базові знання
в тому або іншому напрямі, на-
приклад, у медицині, інженерії або
педагогіці. Таким чином закла-
дається фундамент для отриман-
ня вузької спеціалізації, якої на-
бувають уже впродовж п’ятого
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року навчання в магістратурі. Згідно з та-
кою схемою перевчитися за потребою
доведеться тільки рік. Практика й досвід
показують, що зараз молодь прагне
вступати відразу на кілька факультетів,
навчатися одночасно стаціонарно, заочно
або дистанційно, щоб відчувати себе в
умовах нестабільного ринку праці впев-
неніше. Здобути одну освіту на все жит-
тя сьогодні практично нереально, усім
доводиться перекваліфіковуватися, іноді
навіть кардинально. І завдання вищої
школи — створити для цього оптимальні
умови.
Вітчизняна освітня галузь сьогодні

тільки на порозі цих змін. Є дві проблеми,
які відчутно гальмують процеси реформу-
вання освіти. По-перше, Україна спізнюєть-
ся з нормативною базою в цьому аспекті.
По-друге (і це, на мою думку, найголовні-
ше), ми дотепер не можемо подолати кон-
серватизм у самій системі вищої освіти.
Нещодавно по країні прокотилася хви-

ля студентського незадоволення. І справж-
ня причина її не в тому, що університети
ввели вступні іспити в магістратуру. Це
відбулося певною мірою через консерва-
тизм, оскільки в багатьох ВНЗ двоступене-
ва (бакалавр — магістр) система ще не
відпрацьована. В інших навчальних закла-
дах, що почали реформуватися ще п’ять
років тому, указаних проблем сьогодні
немає, оскільки в них цей механізм уже
ефективно діє. І ні в кого не виникає питань
при розподілі бюджетних місць, студенти
працюють, набирають бали в рейтингу, кон-
курують на чесних підставах.

На превеликий жаль, у болонських ре-
форм залишається ще багато супротив-
ників серед професорсько-викладацьких
колективів, навіть у провідних ВНЗ. Ос-
новний аргумент — можливе погіршення
якості знань. Але ці побоювання часто
безпідставні. Це, швидше, нез’ясовний
страх перед “західною модою”, яка в
пострадянській свідомості досить часто
має негативний відтінок. Насправді Бо-
лонський процес ніяк не стосується
змісту освіти, структури університетів
або методик викладання. Інша справа, що
ця система розрахована на активного вик-
ладача й не менш активного та само-
стійного студента, на тих, хто прагне до
результатів, хто напружено й плідно пра-
цює. Тут абсолютно закономірно виникає
проблема: вимоги до викладача зросли,
працювати доводиться набагато більше,
а заробітна платня залишається не-
змінною. Це відбулося й у європейських
університетах. Держава вимагає змін, але
ці вимоги не підкріплені фінансово. Тому,
якщо ми хочемо провести ці реформи
якісно та ефективно, необхідно закласти
під них окреме, цільове фінансування.
В Україні, на жаль, реформи проводять-

ся то під страхом, то під адміністративним
тиском, але не враховуючи об’єктивних по-
треб галузі.
Українська вища освіта вимагає карди-

нальніших змін, ніж ті, що реалізовані на цей
момент. Назріла необхідність відмовитися
від усіх рудиментів старої системи, що не
відповідають світовим стандартам вищої
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школи. Перш за все держава повинна дати
реальну автономію університетам, зменши-
ти втручання в рішення кадрових, адмініст-
ративних, фінансових питань. І я впевнений,
що наша вища школа зробить великий крок
уперед. Частина ВНЗ не витримає конку-
ренції, але серйозні університети розвива-
тимуться далі набагато швидше та ефектив-
ніше.
Щодо науки, то я прихильник того, щоб

раз і назавжди відмовитися від державного
втручання в процес присудження наукових
ступенів і звань. У Європі, Сполучених Шта-
тах це справа виключно університетів. Є
один-єдиний ступінь — доктор філософії й
поняття престижу якраз університету, а не
ступеня. Чим більше бюрократії, тим
більше безвідповідальності. Хвиля ко-
рупції, якої так бояться супротивники цієї
ідеї, зникне, як тільки відповідальність за
якість освіти й наукових статусів ляже на
сам університет, а отже, відобразиться на
його рейтингу та іміджі. Питання конку-
ренції, особливо з урахуванням демогра-
фічної кризи, результати якої ми відчуємо
вже наступного року, стане таким, що ви-
значає для університетів. Ітиме жорстка бо-
ротьба за абітурієнта. Привласнювати нау-
кові ступені за хабарі стане невигідно,
оскільки це негативно позначиться на
кількісних показниках набору студентів, а
потім поставить хрест на перспективах уні-
верситету як такого.
Запобігти скаженій моді на наукові сту-

пені легко — потрібно просто зняти держав-
ну “ознаку” з диплома професора, усі над-

бавки й привілеї. Університет сам повинен
вирішувати, кому й скільки платити за його
роботу, хто чого коштує та яка від того або
іншого вченого реальна користь і дохід.
Держава повинна робити держзамовлення
на підготовку фахівців, а не вчених. Абсурд-
но й те, що фінансування науки в нашій
країні проходить через Академію наук.
Тільки три відсотки всіх витрат на науку на-
лежать сьогодні університетам; а в усьому
світі якраз у ВНЗ зосереджена основна на-
укова діяльність. Це логічно, адже універ-
ситету найлегше вибирати зі студентської
маси (при контингенті у 20–30 тис.) найта-
лановитіших та здібних і формувати кадро-
вий ресурс. Це буде запорукою швидкого
наукового розвитку.
Університетам легше орієнтуватися на

сучасний ринок замовлень, на наукові роз-
робки, на потреби сучасності, у них є
більше шансів зробити науку прибутко-
вою, наприклад, університет у Глазго
одержує дохід з наукових проектів близь-
ко 50 млн. фунтів на рік. У ВНЗ є багато
зовнішніх контактів, з року в рік зроста-
ють обсяги міжнародної співпраці. Необ-
хідно поступово змінювати пріоритети й
повертати стрілку головного освітнього
компасу в напрямі європейських норм
вищої школи. Інакше ми благополучно
зруйнуємо те, що мали, і через непослі-
довність та законсервованість не зможе-
мо створити нову успішну систему осві-
ти, зокрема у вищій школі.
Ще одне болюче питання, яке зали-

шається в нас невирішеним і додає пере-
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живань випускникам та їх батькам, — про-
блема працевлаштування. У радянські часи
проводився регульований державою набір,
і ми, певним чином, до цього звикли. І не-
зважаючи на те, що сьогодні всім зрозу-
міла абсурдність функціонування такої си-
стеми в ринкових умовах, деякі продовжу-
ють по ній ностальгувати. Відпові-
дальність за розподіл “бюджетників” ляг-
ла на університети. При цьому неначе ніхто
не помічав того парадоксу, що ми щороку
розподіляємо випускника-вчителя на одне
й те саме робоче місце в одну й ту саму
сільську школу. І щороку молоді фахівці
тікають з посад через неадекватність на-
вантаження й заробітної платні, через
відсутність елементарного пільгового па-
кета, незабезпеченості житлом. Лише
кілька років тому в державі почали займа-
тися рішенням цієї проблеми: ввели
пільгові умови кредитування навчання, за-
думалися над поліпшенням соціальних
умов для шкільних педагогів, які працю-
ють у селах. Така сама ситуація й з багать-
ма іншими спеціальностями. Не в кращо-
му становищі медики або соціальні праців-
ники. До проблеми розподілу стали залу-
чати центри зайнятості населення, деякі з
ВНЗ почали контактувати безпосередньо
з роботодавцями. Але, на жаль, ми в цьо-
му плані ще в печерному столітті. Спроби
провести законодавчі зміни носять епізо-
дичний характер, вони не є цілеспрямова-
ними, від них віє радянськими підходами,
учорашнім днем.
Як університет, так і держава не мають

права абстрагуватися від проблеми праце-
влаштування випускника. В університету
впродовж п’яти років навчання студента є
всі можливості забезпечити йому тісний
контакт з потенційним роботодавцем:
організовуючи практики, спрямовуючи на-
укові пошуки студента в русло потреб того
або іншого підприємства, фірми або уста-
нови. Така форма співпраці зацікавить і ро-
ботодавців, які зможуть бачити зростання
майбутнього співробітника, оцінити його
можливості й потенціал.
Роль центрів зайнятості теж не можна

зменшувати. Вони володіють реальною кар-
тиною загальноукраїнського ринку праці. І
повинні її досліджувати, здійснювати мо-
ніторинг. Сьогодні головне завдання держа-
ви — вивчати тенденції, за якими трансфор-
муються потреби цього ринку, прогнозува-
ти процес розвитку тієї або іншої галузі. У
США, наприклад, створений єдиний реєстр
випускників усіх університетів, надаються
рейтинги на сайтах окремих ВНЗ. За випуск-
ників, які очолюють ці рейтинги, іде бо-
ротьба між роботодавцями. За них змага-
ються, а в нас талановиті діти виходять зі
стін ВНЗ і втрачаються як на посадах ме-
неджерів, так і кур’єрів.
Необхідно також міняти ментальність

наших освітян, особливо тих, хто складає
адміністративний скелет, культивувати
справжні демократичні принципи, які перед-
бачають персональну свободу й відпові-
дальність. В України є всі шанси зайняти
гідне місце серед лідерів науки й освіти,
головне — поставити собі таку мету.
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ОДНІЄЮ з нагальних про-
блем сучасної освіти є вихо-

вання гармонійно розвинутої особи-
стості, фомування її моральної, тру-
дової, естетичної та художньої куль-
тури. Перспективними умовами ду-
ховного та культурного відродження
суспільства виступають твори усної
народної творчості. Серед тих, що
відображають досвід, пам’ять і
мудрість народу, особливе місце на-
лежить чарівній казці, що є до того ж
уособленням історії з її реальними
персонажами. Казка — це універ-
сальний засіб передачі уявлень про
світобудову, призначення людини,
що складалися в кожну історичну
епоху.

В. Сухомлинський виділяв чарів-
ну казку як “живий острівець мислен-
ня”, “сферу духовного життя”, що доз-
воляє пізнати світ не тільки розумом,
а й серцем [1, с. 181]. Уже саме по-
няття “чарівний” має глибокий язич-
ницький зміст. Адже чарівник — це
волхв, ведун, що займається “волше-
ванням”, тобто заклинанням добра і
зла, наставлянням на шлях істини [2,
с. 528].

Педагогічний потенціал казок
висвітлено в роботах Г. Сковороди,
Б. Грінченка, І. Франка, Лесі Україн-
ки, К. Ушинського, М. Стельмахови-
ча. Різноманітні аспекти використан-
ня фольклору розглядали психологи

²ÑÒÎÐÈ×Í² ÄÆÅÐÅËÀ

Апарєєва О. К.
О. Запорожець, Н. Карпінська, Т. Руб-
цова, Н. Молдавська, а також педа-
гоги О. Абдулліна, Г. Арзямова,
Н. Бібко, О. Кубасова, М. Львова,
Ю. Полуянов, Н. Світловська.

Ш. Амонашвілі, Є. Днєпров, О. Бон-
даревська, В. Хазін, розглядаючи лю-
дину не тільки як об’єкт, але й суб’єкт
власного внутрішнього морального
розвитку та виховання, основну роль
відводили використанню емоційно-
педагогічних стимулів, що виклика-
ють позитивні мотиви діяльності.

Водночас   історичний аспект каз-
ки все ще залишається маловивче-
ним жанром народного фольклору.
Свідчення тому — дуже обмежене
коло вчених-істориків (С. Плетньова,
В. Пропп, Б. Рибаков), які щиро вва-
жали казку, за образним висловом
Б. Грекова, “історією, що розповів
сам народ” [2, с. 575]. Зрозуміло, каз-
ка — це не літопис історичних подій,
а скоріше продукт деякого мислення,
заснованого на спробах зрозуміти
причинно-наслідкові зв’язки подій і
участі в них персонажів, простір і час,
традиції і звичаї, що сприяє осмислен-
ню процесів, які відбувалися в мину-
лому, і дозволяє з визначеною долею
істини скласти достовірну й образну
картину побуту, звичаїв, світогляду, а
головне, викрити пороки, бачити
шляхетне в історичній ретроспективі,
витягти корисні уроки з досвіду ми-
нулих поколінь.

Таким чином, актуалізація фольк-
лорної спадщини народу передбачає:
необхідність наукової розробки цієї

÷àðiâíî¿ êàçêè
òà ¿¿ âèõîâíèé ïîòåíöiàë
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проблематики; чітке визначення предмета
дослідження; виявлення національних дже-
рел казок і їхній зв’язок з історичною
дійсністю,  місце казки в процесі виховання
поваги до історичної спадщини народу;
пізнання духовного світу минулих поколінь.
Завдання полягають у:

— дослідженні зв’язків історичних подій
з подіями, відображеними в казках;

— пошуку й розробці прийнятної методи-
ки роботи на уроках історії з текстами творів
усної народної творчості;

— визначенні філософського змісту казок
як вираження духу народу й суспільної свідо-
мості;

— розвитку продуктивного мислення та
світогляду школярів;

— формуванні ціннісних орієнтацій, ідей
гуманізму за допомогою осмислення казкових
явищ.

У цій статті розглянемо сюжет однієї з ка-
зок  Г. Карнаухової [3] з достатньо традицій-
ним сюжетом: головний персонаж має намір
одружитися, але завдання це непросте, тому
що його обраниця живе в “Золотому царстві,
на краю білого світу” [3, с. 167]. Герою одно-
му з проблемою, що виникла, не справитися,
і він знаходить “чарівного” помічника, за до-
помогою якого благополучно здійснює заду-
мане.

На шляху до мети головному герою допо-
магають тварини, що властиво для слов’янсь-
ких казок і має язичницьке підґрунтя. Вони,
як і весь світ тварин, — моральні і, надаючи
допомогу позитивному персонажу, уособлю-
ють собою добро та справедливість.

Інтерес викликають різноманітні деталі й
побутові нюанси, що визначають своєрідність
розповіді та становлять цінність для дослід-
ника.

З перших слів казки відбувається знайом-
ство з головним героєм Іваном Царевичем,
який найбільш часто зустрічається як персо-
наж слов’янського   фольклору. Ім’я Іван об-

рано не випадково, воно несе в собі глибо-
кий сакральний зміст, перейшовши в слов’ян-
ський іменник з прийняттям православ’я як
ім’я Іоанна-хрестителя (давньоєвр. Yohanan —
“Бог милує”). Отже, ім’я Іван підкреслює, що
герой є православним християнином. Царе-
вич, тому що шляхетного походження — син
царя, а цей статус зобов’язує бути мудрим,
сильним, сміливим і справедливим. Тому Іван
Царевич — народний позитивний герой [4,
с. 118].

Казка надає інформацію про життя юнака
знатного роду, якого в “малих літах” колихали
няньки, тобто до визначеного моменту він
знаходився на піклуванні жінок. Проте батько
не був осторонь і також брав участь у форму-
ванні особистості спадкоємця. По досягнен-
ню підліткового віку царевич приступає до
пошуку в далеких краях нареченої, що відпо-
відає соціально-моральним традиціям і вка-
зує на достатньо ранній вік юнаків-аристок-
ратів, які вступали в шлюб, розкриває зниклі
форми соціального життя. Герой шукає наре-
чену вдалині, а не у своїм царстві, що, оче-
видно, є відображенням екзогамії, яка виник-
ла ще в давньому родовому суспільстві, суть
якої в забороні шлюбів усередині групи лю-
дей з числа общинників [5,  с. 572]. Зрозумі-
ло, домочадці проти намірів Івана Царевича,
але заборона порушується, і з цього моменту
починаються мандри героя й події розвива-
ються стрімко.

Ідучи “куди очі дивляться”, герой (що ти-
пово для казок) потрапляє в дрімучий ліс, на
думку дослідників-фольклористів, — ворота
смерті й потойбічного світу. Чому саме ліс ви-
явився таким живучим і спроможним до ху-
дожньої обробки в казках? Відповідь на це
питання ми одержимо з розгляду одного яви-
ща давніх суспільств, суть якого в обряді
“initiation” — ініціації — посвяченні юнацтва
при настанні фізичної й фізіологічної зрілості.
Цей обряд звичайно відбувався в глибині лісу
й супроводжувався серією тілесних катувань.
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Соціальний аспект обряду полягав у тому, що
підліток у процесі обряду як би “помирав” і
потім воскресав у новій, соціальній якості як
повноправний член родового соціуму й по-
вноцінний мисливець з правом вступу в
шлюб [4, с. 146].

На галявині лісу хатинка на курячих ніжках
з традиційним персонажем східнослов’янсь-
ких казок — Бабою Ягою, образ якої спочатку
походив з архетипу тотемної тварини, що за-
безпечує успіх полювання в старожитність.
Згодом роль тотемної тварини займає істота,
якій підвладний весь ліс з його мешканцями
та світ мертвих. Образ Баби Яги жіночий, і
це не випадково, він пов’язаний з матріар-
хальними уявленніми про устрій доісторич-
них суспільств, де міфічному жіночому обра-
зу підпорядковані два світи — світ живих і
світ мертвих. Цю гіпотезу підтверджують істо-
ричні факти. Як відомо, живе Баба Яга в ха-
тинці на курячих ніжках, у хащі лісу або на
узліссі. Назва “курячі ніжки” швидше за все
походить від слова “курних”, тобто обкурених
димом, частково обпалених стовпів, на яких
слов’яни ставили “хату мертвих” — невели-
кий зруб, куди поміщався прах покійного. Та-
кий похоронний ритуал і обряд існував у сло-
в’ян аж до X ст., тобто часу прийняття хрис-
тиянства [6, с. 266—278]. Баба Яга всередині
такої хати уявлялась як би “живим мерцем”.
У казках вона, як правило, нерухомо лежала
й не бачила людини, яка прийшла зі світу жи-
вих, з властивим для неї — “людським духом”
[6, с. 266—-278].

Завдяки текстам казок можна реконстру-
ювати сакральний зміст дій, що відповідають
язичницьким передпоховальним обрядам, які
у казках чинить представник світу мертвих —
Баба Яга. Насамперед вона топить баню й па-
рить героя, роблячи таким чином ритуальне
очищення — необхідну умову переходу з од-
ного світу в інший. Далі вона годує прибуль-
ця, що теж являє собою обрядове, “покійниць-
ке”, частування, яке дозволяє герою набли-

зитися й проникнути у світ “мертвих”, одер-
жати чарівні якості, за допомогою яких він
зможе долати страшних чудовиськ, нечисту
силу, що перешкоджають герою на шляху до
мети [4, с. 165].

Далі за сюжетом головний герой потрап-
ляє в місто, виходить на площу, де катують
боржника. Після недовгих міркувань Іван Ца-
ревич сплачує борг і в нього з’являється “ча-
рівний” помічник — Булат-молодець. У цьо-
му епізоді закладений певний філософський
зміст східнослов’янської казки — безкорис-
ливість і вжиток грошей у першу чергу для
“стягнення мирного духу” [4, с. 163], що ви-
ражається в існуванні більш високих ціннос-
тей, ніж багатство, — спілкування, любов,
співчуття до людей і тварин.

Наведений опис староруського міста доз-
воляє простежити його архітектурні ознаки,
планування вулиць, що сходяться до торгово-
вічової площі — важливого символу ділово-
го й політичного життя [7, с. 75].

Цікавий персонаж Булата-молодця. Булат
— ім’я тюркське [8, с. 263], що уособлює зал-
ізо. Незважаючи на складне становище, у яке
потрапив персонаж, він, певно, знатного по-
ходження, невипадково в казці зроблено ак-
цент на персні Булата, “якому ціни немає”.
Булат-молодець, можливо, тюркський воїн,
що приїхав у слов’янське місто в торгових
справах або з дипломатичною місією й у тра-
диційному азарті східної людини програв у
кістки все своє майно, що, на думку С. Плет-
ньової, було явищем повсякденним [9, с. 156].
Етнічну приналежність Булата визначити
складно, ним міг бути молодий половець,
печеніг, берендей з племені Чорні клобуки, що
служили, за свідченням літописців, руським
князям і мешкали в межах Русі [10, с. 86]. За
сюжетом казки Булат умілий, досвідчений і
сміливий воїн, він звільняє наречену, утікає від
погоні, знищує Кощея Безсмертного.

Казковий персонах в образі Кощея має
соціально-історичну достовірність. Кощеями,
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як розповідають староруські літописи, імену-
вали кочівників — власників “кошів” (“кош”,
“коч” — кочовище) — глав чадей (великих
сімей), завжди затятих недругів слов’янських
богатирів [11, с. 129]. Щоб здолати лиходія,
необхідно знайти його смерть, що і здійснює
Булат за допомогою яструба, ведмедя та щуки
– мешканців неба, землі й води — трьома го-
ловними силами природи й навколишнього
світу.

Зло знищено, але на цьому пригоди не
закінчуються. Булат дізнається про пророцтво
— смерть Івана Царевича від улюбленої со-
баки, коня й корови, а хто попередить його
про це, набуде образ каменю.

Булат вірно оберігає хазяїна і вбиває соба-
ку, коня й корову, чим викликає гнів цареви-
ча, який наказує стратити Булата. Перед об-
разом неминучої смерті він розповідає про
пророцтва і перетворюється в кам’яну статую.

Закінчення казки незвичайно трагічне й
складне, що взагалі нетипово для оптимістич-
ного народного фольклору.

Царевич ставить статую в окремій кімнаті,
куди приходить кожен день “гірко плакати” —
поминати його. Якось статуя починає вима-
гати за воскрешення жертву: “Є в тебе двоє
улюблених дітей, відведи їх у ліс дрімучий
лютим звірам на з’їдіння”. Після довгих роз-
думів головний герой усе ж зважується на
умови, і Булат-молодець оживає. Казка закін-
чується щасливо — діти чудесним чином
живі-здорові, а вірний помічник урятований
від кам’яного полону.

Лише закінчення казки дозволяє уточни-
ти етнічну приналежність Булата — він по-
ловецький воїн. Як відомо, тільки половці ви-
готовляли кам’яні статуї та ставили їх у спе-
ціальних місцях — святилищах. Біля статуй
відбувалися жертвопринесення тваринами, а
можливо, і людьми (існують приклади вияв-
лення біля постаментів статуй людських ске-
летів), тут же знаходять предмети озброєння,
побутового посуду, амуніції тощо. Таким чи-

ном, у половців міг існувати звичай окропля-
ти святилища кров’ю [11, с.140].

Отже, у казці відображено обряди, що
дійсно мали місце в історичній дійсності. Для
більш повного розуміння змісту казки, персо-
нажі наділені певними характерами, особис-
тісними якостями, заняттями. Найбільш жи-
вим і діяльним виявився Булат-молодець. Імо-
вірно, це образ половецького наставника, що
взяв на себе зобов’язання віддано служити й
оберігати царевича (княжича).

З літописних джерел відомо, що при фео-
дальній верхівці дійсно були слуги, охорона,
вихователі з воїнів кочових народів. Сло-
в’янські князі навіть брали в дружини своїм
синам, а іноді й собі половчанок [10, с. 149].
Це часом визначало стан взаємин двох на-
родів. Брати дружин (“уі”, як називали їх літо-
писці) [11, с. 164], вірогідно, охоче допомага-
ли своїм слов’янським родичам у боротьбі з
половецькими ордами “кощеїв” [12, с.277].
Певно, саме тому в казці Булат-молодець так
швидко привів Івана Царевича в Кощеєве цар-
ство й успішно знищив лиходія.

 Правду кажучи, необхідно констатувати
той факт, що образ кочівника-друга й помічни-
ка головного героя,  скоріше, — виняток у
східнослов’янських казках. У літописах і би-
линах половецьке зло частіше всього висту-
пає в обличчі три-, семи- і дванадцятиголо-
вих Зміїв, що пожирають людей, лютих во-
рогів староруських богатирів, гідних лише не-
гативних визначень — “поганий”, “окаянний”
і “шелудивий” [10, с. 144].

Прозаїчний фольклор — тема багатошаро-
ва і складна. З одного боку, вона веде нас у
глибину віддалених тисячоліть, а з іншого —
явно й повнокровно виявляється в повсяк-
денному житті через релігійні уявлення, мис-
тецтво, звичаї, світорозуміння, впливаючи на
розумовий, моральний та естетичний бік, яв-
ляючи собою різноманітний матеріал для мис-
лення.

Основні  сюжети чарівних казок у різних
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народів дивовижно одноманітні, незважаю-
чи на величезні відстані між країнами, що по-
в’язано зі складними обрядами ініціації [8, с.
261], схожими в частинах світу, але з різнома-
нітними мовними й хронологічними нашару-
ваннями, побутовими подробицями, націо-
нальним колоритом (опис одягу, посуду, об-
рядів, звичаїв, занять населення), що й робить
казку народною та дозволяє визначити час
сюжету. Чим яскравіша епоха, тим більший
відбиток накладається на казку.

Казки насичені філософськими ідеями
язичницько-античного характеру:

— першооснова світу — природа, земля,
вода, повітря — житло тварин і рослин, що
важливо для формування дбайливого й ос-
мисленого ставлення до того, що нас оточує;

— цілком ясний поділ добра і зла, пере-
мога добра, що сприяє підтримці бадьорості
духу й розвиває прагнення до кращого;

— критерій честі, відданості через іспит,
що важливо для формування механізму ціле-
спрямованості й терпіння;

— навколо нас багато позитивних сил, але
їхнє використання необхідно у випадку, якщо
ми не можемо перебороти ситуації, які пере-
вершують можливості людини, що важливо
для формування почуття самостійності і взає-
модопомоги.

Робота з хронологічного, етнографічного
й філософського усвідомлення фольклору дуже
перспективна, оскільки дозволяє зрозуміти
життя різноманітних епох і народів, їхній еко-
номічний стан, соціальні відносини, мораль-
но-етичні норми поведінки й розвиток духов-
ної культури.

Залишається шкодувати про те, що казка
поступово йде з навчально-виховного проце-
су. Це пов’язано з принциповими змінами в
системі формування особистості, які відбува-
ються під впливом засобів масової інформації
на інтелектуальний розвиток суспільства. У
такій ситуації використання фольклорних сю-
жетів в освітньо-виховному процесі прикра-

сило й збагатило б історичними подробиця-
ми матеріал, що вивчається на уроках, оскіль-
ки художні образи легко сприймаються, доб-
ре й надовго запам’ятовуються, розвивають
мислення, творчий потенціал, учать перебо-
рювати труднощі, тобто емоційно педагогіч-
но стимулюють учнів.
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НА СУЧАСНОМУ етапі доцільність
звернення до краєзнавчого матеріа-

лу на уроках всесвітньої літератури (російсь-
кої і зарубіжної) в школах з російською мовою
навчання не викликає сумнівів. Виховуючи в
дитини пошану до своєї “малої” батьківщини,
учитель прищеплює любов до України й то-
лерантне ставлення до інших націй. У цьому
сенсі робота з літературного краєзнавства є
невід’ємною частиною виховання громадян
суверенної демократичної України [1]. Ви-
вчення цього курсу в загальноосвітньому зак-
ладі сприяє формуванню й розвитку високо-
інтелектуальної особистості з чітко визначе-
ною громадянською позицією. Звернення до
краєзнавчого матеріалу залучає школярів до
історико-культурних цінностей регіону, вихо-
вує патріотизм, формує культурну пам’ять,
відчуття причетності до розвитку культури
свого міста, області, а також сприяє форму-
ванню дослідницьких інтересів, умінь і нави-
чок учнів у літературній сфері. У цьому поля-
гає актуальність цієї статті.

Метою дослідження є аналіз  стану
шкільного та вузівського курсів „Літературно-
го краєзнавства” на Луганщині, а також роз-
гляд Регіональної концепції літературної осві-
ти та створеної на її основі науково-методич-
ної бази (Програма для середніх шкіл „Літера-
тура рідного краю”, навчальний посібник „Ли-
тературное краеведение”). Авторка ставить за
мету окреслити дотичні моменти основної
шкільної та регіональної програм з літерату-
ри, надано методичні рекомендації до вивчен-
ня казкової творчості В. Даля в середніх та
старших класах, до проведення факультатив-
них  занять з літературного краєзнавства.

Кафедрою всесвітньої літератури Лугансь-
кого національного педагогічного університе-
ту імені Тараса Шевченка в 1994 році була роз-
роблена Регіональна концепція літературної

Юган Н. Л.

ßêùî õî÷åø çðîçóì³òè ïîåòà,
â³äïðàâëÿéñÿ íà éîãî áàòüê³âùèíó.

 ². Â. Ãåòå

на уроках російської літератури
в загальноосвітніх закладах Луганщини

освіти. Її створення обумовлене поліетнічним
характером соціокультурних особливостей
Донбасу (і Луганської області зокрема), де до-
сить сильні традиції російської культури й
рідною мовою значної частини населення є
російська. Специфіка національної самосвідо-
мості в регіоні багато в чому визначається
існуванням тут більше 500 років російсько-ук-
раїнської двомовності. Основна мета Регіо-
нальної концепції – поглиблення в шкільному
літературному курсі тенденцій інтегруючого
характеру, підтвердження пропорції, що істо-
рично склалася, між елементами унікальної
етномовної системи регіону,  подолання по-
рушеної спадкоємності між шкільною й вузів-
ською літературною освітою [2].

Ця концепція авторським колективом на
чолі з канд. пед. наук, доц. Т. Недайновою в
1998 році була покладена в основу Програми
для освітніх шкіл з російською мовою навчан-
ня. У ній акцентується увага школярів на
втіленні в літературі загальнолюдських цінно-
стей, при цьому демонструється значення
слов’янської духовної культури. Розглядають-
ся питання міжнародних літературних кон-
тактів (тематичних, ідейних, стильових і ін.),
проблеми взаємовпливу російської й українсь-
кої літератур і відображення теми України у
творчості російських письменників. Регіо-
нальна програма літературної освіти враховує
коло тем, що відображають перебування на
Сході України російських письменників
(О. Кольцова, А. Чехова, В. Вересаєва, О. Куп-
ріна і ін.). Висвітлюються історичні, побутові
й культурні традиції нашого краю. У програмі
почесне місце відводиться особистості і твор-
чості В. Даля. Вивчаються твори письменни-
ка-земляка В. Гаршина. Для кожної вікової
групи учнів програма пропонує твори про
Донбас І. Приблудного, Б. Горбатова, О. Фа-
дєєва, С. Бугоркова, В. Титова, а також сучас-
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них письменників  Луганщини. У регіональну
програму з літератури введено теми з фольк-
лору: взаємодія російського й українського
фольклору (обрядового й необрядового) у ре-
гіоні, спільність східнослов’янських мотивів у
народних піснях Великої Вітчизняної війни,
залучення учнів до традицій і звичаїв краю [3].

Наступною ланкою в процесі втілення
матеріалів з літературного краєзнавства в
практику, розвитку й конкретизації Регіональ-
ної концепції і Програми є створення науко-
во-методичної бази. До останнього часу гос-
тро відчувався дефіцит літератури узагальню-
ючого характеру, яка могла б бути рекомендо-
вана студентам-філологам, які готуються  пра-
цювати вчителями літератури в загально-
освітніх установах Луганщини з російською
мовою навчання. Існуючі роботи або не відпо-
відають сучасним вимогам методики викла-
дання літератури, або лише частково охоплю-
ють призначений для вивчення краєзнавчий
матеріал.

Про літературу Луганщини (ширше – Дон-
басу) опубліковано велику кількість наукових
і науково-популярних робіт. Захищені дисер-
тації, написані монографії, статті з окремих
проблем літературного життя донбаського
регіону. Проте науково-методичних робіт се-
ред ціє ї  літератури  небагато .  Робота
М. Діченського «Методические указания сту-
денту-заочнику к изучению литературно-кра-
еведческих материалов» (Луганськ, 1964) при-
значена для студентів російської філології. Тут
подано огляд краєзнавчої літератури поч. XIX
– 60-х рр. XX ст. Докладно висвітлене питан-
ня про перебування в Донбасі А. Чехова,
О. Серафимовича, О. Купріна, В. Маяковсь-
кого, викладена історія літературної організації
«Забой», розглянута літературна творчість
письменників  Луганської області 1945–
1960-х рр. Посібник містить багато цінного
фактичного матеріалу, але під час його викла-
дення автор не міг уникнути ідеологізму. У по-
сібнику також подано рекомендації з методи-
ки викладання літературного краєзнавства в
середній школі та з  організації діяльності вчи-
теля [4]. Україномовний  посібник І. Білогуба
«Літературна Ворошиловградщина (Дожовт-
невий період)» (Ворошиловград, 1977) [5] і,
по суті, його друге видання, доповнене й пе-
рероблене, «Література рідного краю в шко-
лах Луганщині (Дожовтневйй період)» (Лу-
ганськ, 1991) [6] призначені для студентів і

вчителів як російської, так і української філо-
логії. У них розглянуто літературу нашого ре-
гіону від «Слова о полку Ігоревім» до рево-
люції 1917 р. Багато уваги автор приділив ук-
раїнському фольклору, творчості Г. Сково-
роди, В. Гаршина, Б. Грінченка, М. Чернявсь-
кого. Він розглянув питання про зв’язок
В. Даля з українськими літераторами, про
роль Донбасу в житті і творчості О. Кольцова
і А. Чехова, історію передреволюційного ма-
сового літературного руху в регіоні. Виклад
матеріалу І. Білогуб супроводжував рекомен-
даціями методичного характеру.

Виданий автором статті у 2005 р. навчаль-
ний посібник «Литературное краеведение»
для студентів і магістрантів факультету інозем-
них мов ЛНПУ імені Тараса Шевченка| [7]
покликаний певною мірою заповнити той
вакуум, що виник у методиці вузівського вик-
ладання курсу. Він може бути корисним не
тільки студентам ВНЗ, але й учителям загаль-
ноосвітніх закладів.

У центрі уваги автора посібника – істори-
ко-літературний процес Луганщини (ширше
– Донбасу і Слобожанщини). Матеріал роз-
ташовується в хронологічному порядку: роз-
глядається історико-культурна своєрідність
Донбасу, специфіка фольклору Луганщини,
особливості літературного життя рідного краю
кінця XVIII – початку  XX ст. (дожовтневий
період), культурного життя регіону й розвит-
ку літератури XX ст. (радянський період), су-
часного літературного процесу. Також аналі-
зується життя і творчість літераторів, які на-
родилися в регіоні, мешкали тут у певні пері-
оди свого життя, відвідували наш край, при-
ділено увагу діяльності літературних органі-
зацій Луганщини, об’єднань, гуртків і студій
Луганської області.

Основна [8] і регіональна програми з літе-
ратури для середньої школи мають багато до-
тичних моментів. Укажемо ключові. Розгляд
тем з фольклору (у різних класах) можна суп-
роводжувати аналізом зібраних у регіоні
текстів усної народної творчості різних
жанрів. При зверненні до староруської літе-
ратури (9 кл.) доцільно торкнутися питання
«Слово о полку Ігоревім» і Донбас». Додатко-
вим матеріалом до теми «Літературні казки
письменників XIX ст.» (5 кл.) можуть послу-
жити казки В. Даля і В. Гаршина. При вивченні
життя і творчості О. Пушкіна, М. Гоголя (у
різних класах) необхідне дозоване введення
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запроваджувати інформації про їх дружні і
творчі контакти з В. Далем. Розповідь про
життя і творчість А. Чехова (у середній школі
й особливо в 11 кл.) учитель може збагатити
фактами про перебування письменника в
«Донській Швейцарії». Вступ в оглядові теми
по XX ст. «Російська література 20-х років»,
«Російська література 30-х – початку 40-х
років», «Російська література 40-х – першої
половини 50-х років», «Російська література
другої половини 50-х – початку 90-х років»
(12 кл.) відповідного краєзнавчого матеріалу
дозволить побачити роль і місце письменників
регіону в історико-літературному процесі ми-
нулого століття. Розгляд творчості місцевих
літераторів під час вивчення теми «Російська
література на сучасному етапі» (12 кл.) пока-
же своєрідність літературного життя сучасно-
го Сходу України, де разом з україномовними
авторами продуктивно працюють російсько-
мовні письменники.

Звичайно, у цій статті ми не можемо ок-
реслити, а тим більше розглянути всі пара-
лелі, які виникають між матеріалом основної
й регіональної програм з літератури. Відзна-
чимо, що учні шкіл Луганщини в першу чергу
знайомляться з життям, діяльністю й літера-
турною творчістю В. Даля (Козака Лугансь-
кого), яка має властивість по-різному втілю-
ватися в середніх і старших класах.

Так, у 5 класі при вивченні теми «Російські
народні казки» можна зіставити фольклорну
казку «По щучьему веленью» і далівську «О
Емеле-дурачке». При порівнянні образу каз-
кового дурника з обох текстів доречно поста-
вити питання: які етичні якості героя казки
Даля відрізняють його від фольклорного дур-
ника? Обов’язково необхідно звернути увагу
учнів на точність, виразність і красу мови да-
лівського твору, на специфічні мовні засоби,
використані автором для характеристики пер-
сонажа і для створення в казці побутового тла.
Подібне зіставлення тексту фольклорної й літе-
ратурної казок допоможе вчителю пояснити
п’ятикласникам термін «літературна казка».

У 7 класі в темі «Російські билини як па-
м’ятник слов’янського героїчного епосу» ана-
лізуються билини про Іллю Муромця. На цьо-
му уроці (або на уроці позакласного читання)
можна порівняти фольклорні сюжети про бо-
гатиря з «богатирською» казкою Даля «Илья
Муромец». Що нового привносить Даль в
інтерпретацію традиційних сюжетів билин?

Які етичні якості письменник виділяє в билин-
ного героя? Які риси допомагають російсько-
му фольклорному герою в казці Даля вистоя-
ти й перемогти в боротьбі з численними во-
рогами своєї Батьківщини? Які образотворчо-
виразні засоби використовує Козак Лугансь-
кий для опису рідної природи в «Илье Му-
ромце»?

У 7 класі доцільно звернути увагу учнів на
філософську казку Даля «О нужде, о счастии
и о правде». Серед питань  можуть бути такі:
як розуміє проста російська людина поняття
«злидні», «щастя», «правда»? Які якості в сю-
жеті «про злидні» допомагають головному ге-
рою у важких обставинах? Які людські риси
письменник тут засуджує? У чому парадок-
сальність сюжетів «про щастя» і «про прав-
ду»? З якими реаліями російського народного
побуту знайомиться читач у казці?

Далівська казка «О нужде, о счастии и о
правде» багато в чому перекликається із ста-
роруською «Повестью о Горе-Злочастии». Які
вади молодої людини висміює староруська
повість і сюжет «про потребу» казки Даля? Які
зміни етичного порядку відбуваються з геро-
ями обох творів? Учитель може дати такі зав-
дання: проаналізувати фольклорну основу
«Повести о Горе-Злочастии» та «О нужде, о
счастии и о правде» В. Даля; назвати фольк-
лорні образи, мотиви, сюжетні колізії, обра-
зотворчо-виразні засоби цих творів; подума-
ти, з якою метою автори звернулися до усної
народної творчості при створенні своїх
текстів.

У 10 класі при вивченні  п’єси-казки
О. Островського «Снегурочка» можна прига-
дати про попередника драматурга в цьому
жанрі Даля і його твір «Ночь на распутье, или
Утро вечера мудренее». Необхідно відзначи-
ти схожість у сюжетних колізіях, образах го-
ловних героїв, образотворчо-виразних ху-
дожніх засобах в обох творах. Указати на
особливості розкриття основного конфлікту
п’єси Островського і Даля – зіткнення добра і
зла, любові і жорстокості, мудрості  і легковаж-
ності. Відповісти, у чому полягає жанрове но-
ваторство «Ночи на распутье» і «Снегуроч-
ки», у яких питаннях жанру й стилю Остров-
ський пішов далі Даля.

Краєзнавчий матеріал можна використову-
вати також для організації занять факультативу
(гуртка). Рекомендуємо проводити факульта-
тив „Літературна Луганщина” в 9—12 класах,
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щоб краєзнавчий аспект системно співвідно-
сився з темами, що вивчаються на уроках. У 9
класі доцільно звернутися до розділу «Істори-
ко-культурна своєрідність донбаського регіону.
Специфіка фольклору Луганщини». У 10 і 11
класах необхідно зупинитися на розділі «Літе-
ратурне життя Слобожанщини кінця XVIII –
початку XX ст. (дожовтневий період)», при-
чому в 10 класі провести аналіз літературного
життя регіону першої половини XIX ст., а в 11
– другої половини XIX ст. У 12 класі ми про-
понуємо звернутися до розділу «Культурне жит-
тя Донбасу та розвиток літератури у XX ст. (ра-
дянський період (1917–1991)). Сучасний літе-
ратурний процес».

На етапі підготовки до проведення занять
з літературного краєзнавства вчитель може
вивчити накопичений у цій галузі педагогіч-
ний досвід [9—15]. Разом з тим він повинен
упроваджувати інноваційні технології, що ак-
тивно використовуються в методиці викла-
дання літератури останніми роками. У зв’яз-
ку з тим, що нові методи й методики ще не-
достатньо апробовані на краєзнавчому мате-
ріалі, подібна робота вчителя літератури но-
ситиме творчий характер і матиме наукову но-
визну. На окремих заняттях (перш за все  з
поезії XX ст. і сучасної поезії) передбачається
обов’язкова робота з розвитку літературних
(поетичних) здібностей учнів.

Доповнення й конкретизація Регіональної
концепції літературної освіти в авторських
розробках курсів, спецкурсів, факультативів,
гуртків, створення її методичного забезпечен-
ня (підручника-хрестоматії з літературного
краєзнавства) – у цьому полягають найближчі
перспективи роботи над означеною пробле-
мою.
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ГОЛОВНА мета педагогічної діяльності
полягає в спрямуванні навчально-ви-

ховного процесу на формування духовного
світу особистості, утвердження загально-
людських цінностей, розкриття потенційних
можливостей та здібностей кожного учня.

Розв’язання цих проблем можливе лише
на основі запровадження нових педагогічних
технологій, спрямованих на розвиток твор-
чих сил, здібностей та нахилів особистості.
Для організації ефективної навчально-вихов-
ної роботи вчителеві треба звернутися до за-
стосування інноваційної діяльності, що перед-
бачає застосування ефективних методів на-
вчання.

Я. Голант у 60-х роках ХХ ст. залежно від
участі учнів у навчальній діяльності поділив
навчання на активне й пасивне. Зрозуміло, що
термін «пасивне» є умовним, оскільки орга-
нізація навчального процесу обов’язково пе-
редбачає певний рівень пізнавальної актив-
ності суб’єкта – учня. У своїй класифікації
Я. Голант використовує поняття «пасивність»
як визначення низького рівня активності учнів
[5, с. 20].

  Слово «інтерактив» походить з англійсь-
кої від слова «interact». Словник іншомовних
слів визначає «inter» – це «взаємний», «act» –
діяти [6, с. 67]. З цього випливає інтерактив-
ний — означає такий, що здатний взаємодія-
ти або знаходиться в режимі бесіди, діалогу з
ким-небудь (учителем, іншими суб’єктами
навчального процесу) або чим-небудь (комп’ю-
тером). Отже, інтерактивне навчання – це
діалогове навчання, під час якого здійснюється
взаємодія вчителя й учня, учня та учнів.

Суть інтерактивного навчання полягає в
тому, що навчальний процес організований

Солодюк Н. В.
таким чином, що практично всі учні виявля-
ються  залученими до процесу пізнання, вони
мають змогу дискутувати з приводу того, що
вони знають і думають. Спільна діяльність
учнів у процесі пізнання, засвоєння навчаль-
ного матеріалу означає, що кожен робить
особливий індивідуальний внесок, іде обмін
знаннями, ідеями, способами діяльності. При-
чому відбувається це в атмосфері доброзич-
ливості й взаємної підтримки, що дозволяє не
тільки одержувати нові знання, а розвиває
пізнавальну діяльність.

Інтерактивні методи навчання досліджу-
ють педагоги Л. Пироженко, О. Пометун,
Л. Щербіна,  М. Олійник, Р. Балан, О. Верби-
ло та ін.  Застосування інтерактивних методів
навчання на уроках української мови вперше
описано в роботі Л. Варзацької, Л. Крата-
сюк. Використання інтерактивних методів на-
вчання в старших класах природничо-мате-
матичного профілю висвітлено О. Горош-
кіною. Однак у вітчизняній лінгводидактиці
відсутні системні дослідження, у яких було б
визначення своєрідності застосування інте-
рактивних методів у навчанні української
мови, їх місце, значення, виділено їх перева-
ги, недоліки, що давало б змогу вчителям-сло-
весникам ефективно використовувати інте-
рактивні методи на уроці. Це й зумовлює ак-
туальність нашого дослідження.

Використання інтерактивних методів на-
вчання сприяє розвиткові комунікативних
умінь і навичок учнів, їхньої пізнавальної
діяльності, установленню емоційних кон-
тактів між учасниками навчально-виховно-
го процесу.

На думку Л. Варзацької, Л. Кратасюк, інте-
рактивні технології на уроках української мови
є важливим складником особистісно зорієн-
тованого розвивального навчання. Учень і
вчитель є рівноправними, рівнозначними
суб’єктами навчально-виховного процесу.
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Вони спільно визначають мету діяльності,
об’єкт, суб’єкт, засоби діяльності, результа-
ти навчання. Під час такого спільного пошу-
ку здійснюється обмін думками, знаннями,
способами діяльності, унаслідок чого відбу-
вається рефлексія, оцінювання здобутих ре-
зультатів. Учні усвідомлюють, чого вони до-
сягли на певній сходинці пізнання, що вони
знають, уміють, як виражають своє емоційне
ставлення до об’єкта навчання, як збагатився
їхній особистісний досвід творчої   діяльності
[1, с. 5].

Інтерактивна діяльність на уроках українсь-
кої мови припускає організацію й розвиток
діалогового спілкування, що веде до взаємо-
розуміння, взаємодії, до спільного вирішення
проблем. Під час діалогового навчання учні
вчаться критично мислити, вирішувати
складні проблеми на основі аналізу обставин
і відповідної інформації, зважувати альтерна-
тивні думки, ухвалювати продумані рішення,
брати участь у дискусіях, спілкуватися з інши-
ми людьми. Для цього на уроках організують-
ся індивідуальна, групова робота, застосову-
ються дослідницькі проекти, рольові ігри, іде
робота зі словниками та іншими джерелами
інформації, використовуються творчі роботи.
Рольові ігри створюють сприятливий психо-
логічний та емоційний настрій співробітниц-
тва вчителя й учнів, розвивають чуттєвий і
естетичний потенціал особистості. Головна
мета застосування рольових ігор на уроках
української мови полягає в розвиткові в учнів
риторичних здібностей, удосконаленні кому-
нікативної компетентності.

Погоджуємося з висновком дослідників
О. Пометун та Л. Пироженко про те, що інте-
рактивне навчання є сукупністю технологій.
Автори розподіляють інтерактивні технології
на чотири групи залежно від мети уроку та
форм організації навчальної діяльності учнів:

— інтерактивні технології колективно-гру-
пового навчання – технології, що передбача-
ють одночасну спільну (фронтальну) роботу
всього класу;

— інтерактивні технології кооперативно-
го навчання (організація навчання в малих гру-
пах учнів, об’єднаних спільною навчальною

метою: робота в парах, карусель, робота в
малих групах, акваріум тощо);

— технології ситуативного моделювання
– побудова навчального процесу за допомо-
гою залучення учня до гри, передусім, ігрове
моделювання явищ, що вивчаються;

— технології опрацювання дискусійних
питань – широке публічне обговорення яко-
гось суперечливого питання [3, с. 10].

Дотримуємося цієї класифікації і при ви-
користанні інтерактивних методів навчання
на уроках української мови.

Особливої значущості набуває використан-
ня інтерактивних технологій кооперативного
навчання, зокрема робота в малих групах, у
парах та технологіях ситуативного моделю-
вання, передусім ігрове моделювання явищ.
Це зумовлено потребою самостійно розв’я-
зувати складні проблеми, звільняючи учня від
традиційної ролі спостерігача у навчальному
процесі. В інтерактивному навчанні учні на-
вчають один одного, отже, можна говорити
про навчання діалогового характеру. Робота
в парах дає учням  змогу висловлювати дум-
ки, обмінюватися ідеями в групі, лише потім
виступати  перед класом. Під час роботи в
парах можна виконувати такі вправи: обго-
ворити завдання, короткий текст; узяти інтер-
в’ю, визначити ставлення партнера до того
чи іншого питання; зробити критичний аналіз
роботи один одного тощо.

Мета статті: запропонувати методичні
рекомендації щодо впровадження інтерактив-
них  методів під  час засвоєння теми
«Числівник» (6 кл.).

Пропонуємо вправи з української мови з
теми: «Числівник. Повторення, узагальнен-
ня і систематизація вивченого матеріалу»
(6 кл.)
Мета вправ: систематизувати й узагаль-

нити знання учнів про числівник; удоскона-
лювати вміння знаходити числівники в тексті,
уживати їх у зв’язному мовленні; повторити
написання числівників; збільшувати актив-
ний словниковий запас учнів; розвивати
вміння послідовно викладати думки; удоско-
налювати навички роботи в групі; виховува-
ти любов до землі, до рідної мови.

Н
А

У
Р
О
К
А
Х

У
К
Р
А
Ї
Н
С
Ь
К
О
Ї

М
О
В
И



20

Уміння використовувати числівники в
мовленні формується за допомогою вправ:
відмінювання числівників в усній і писемній
формі, побудова словосполучень з числівни-
ками, запис числівників під диктовку з пара-
лельним коментуванням, складання речень з
кількісними, порядковими числівниками, спо-
стереження над мовленням оточуючих, реда-
гування.
Робота в парах. Взаємоперевірний дик-

тант.
Учитель диктує слова і словосполучення,

учні записують, потім обмінюються зошита-
ми для взаємоперевірки.

Дев’ятнадцять, трьома, сімдесятьма, чоти-
рьох, вісімнадцять, на дев’ятьох,  шістдесять-
ма, вісімдесятьох, чотири кілометри, обидві
жінки, четверо саней, шістдесят вісім метрів,
чотириста одна гривня, шість стільців, п’ят-
сот п’ятдесят три метри, два дубочки, дев’-
ять олівців, сім вікон, двоє дівчат.
Гра «Мікрофон» відповідає кожен

учень (Числівник як самостійна частина
мови).

На дошці записано тему уроку. Учитель
пропонує прочитати її і сказати, використо-
вуючи мікрофон, чим важливий цей матері-
ал, що вони знають з цієї теми.

Учитель дає мікрофон або якийсь предмет,
що є уявним мікрофоном, пропонує почерго-
во стисло і швидко висловитися. Говорити
може тільки той, хто одержав мікрофон. Клю-
чові слова з відповідей учнів записуються на
дошці.
Робота в групах. Творча робота.
«Юні журналісти». Напишіть статтю в

газету з теми: «Школа майбутнього».
«Юні педагоги». Складіть тест до теми

«Числівник».
«Юні майстри слова». Напишіть твір-

мініатюру з теми: «На сьомому небі».
Індивідуальна робота з картками. Учні

працюють біля дошки, решта в групах.
Картка № 1
Запишіть словосполучення, розкривши

дужки. Зверніть увагу на зв’язок числівників
з іменниками.

74 (учень), 5 (двері), 2 (тиждень),  3

(місяць), 1536 (книга), 297 (день),  8 (хлопець),
11 (відсоток), 14 (депутат), 45 (гривня), 23 (го-
дина),   2/17 (відсоток),   2 (берег), 262 (доба),
10 (лютий).
Картка № 2
Запишіть подані числівники у давально-

му та орудному відмінках.
6, 88, 11, 104, 951, 2346, 56729.
Картка № 3
Перекладіть українською мовою. Числів-

ники запишіть словами. Підкреслені числів-
ники провідміняйте.

1. Ежегодно растительность земного шара
отдает  в атмосферу в виде водяных паров
600—700 триллионов тонн воды. 2. Экологи
насчитывают около 150 видов, которые ис-
чезли с нашей планеты за последние 300 лет.
Слишком поздно делать что-то, чтобы вер-
нуть эти 150 видов, но мы могли бы помочь
другим 240, которые сегодня под угрозой (З
книги).
Картка № 4
Утворіть складні слова, частиною яких є

числівник. Поясніть їх правопис.
60 років, 20 діб, 70 кілограмів, 30 хвилин,

50 метрів, 8 тисяч, 90 тонн, 400 кілометрів,
100 квартир, 40 метрів, 5 днів.
Побудова діалогу. Робота в парах.
Проведіть в особах телефонну розмову,

уживаючи числівники. Використовуйте
ввічливі слова.
Колективна робота з текстом.
І. Почитайте текст мовчки, потім уголос.

Доберіть до нього заголовок. Визначте його
стиль.

Число сім у стародавньому світі вважало-
ся містичним, а подекуди й священним.

Містом на семи горбах здавна називають
Рим: пізніше цю назву було перенесено й на
інші великі не рівнинні міста.

Сади Семіраміди – це величезний комп-
лекс, збудований у Вавилоні в сьомому
столітті до нашої ери. Це чудо було створене
для дружини царя – лідійської царівни, а от
чи звалася вона Семірамідою, –  невідомо.

Третє чудо – мавзолей у Галікарнасі – роз-
кішна усипальниця Мавзола, сатрапа персь-
кої провінції. Проіснувала вона до 15 століття,
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коли її зруйнували, використавши матеріал
для побудови укріплення. З тих часів мону-
ментальні споруди для поховання визначних
осіб звуть мавзолеями.

Храм богині Артеміди в Ефесі – четверте
чудо – відзначається вишуканістю форм і ба-
гатством оздоб.

П’ятим чудом світу вважався Колос Ро-
доський – бронзове зображення бога сонця
Геліоса. Статуя проіснувала всього шістдесят
років і була зруйнована землетрусом.

Шосте чудо світу – статуя бога Зевса в його
святилищі в Олімпії.

Сьоме – маяк на острові Фарос біля Олек-
сандрії, збудований з білого мармуру. Близько
150 метрів заввишки, увінчаний статуєю По-
сейдона.

Можна з упевненістю сказати, що сім чу-
дес світу не охоплювали всіх архітектурних
див стародавньої Греції і Єгипту: безперечно,
їх було значно більше (За А. Коваль).

ІІ. Виконайте завдання за текстом.
1.Що нового ви дізналися з тексту? Чи

було вам цікаво його читати?
2. З’ясуйте питання про паралельні

відмінкові закінчення кількісних числівників.
3.Охарактеризуйте, як сполучаються чис-

лівники з іменниками. Наведіть свої прикла-
ди.

4.Визначте їх синтаксичну роль.
Робота з текстом (за варіантами).
І варіант. Випишіть з попереднього тексту

числівники, зробіть їх повний морфологічний
аналіз. Провідміняйте числівник восьмеро.

ІІ варіант. Зробіть словотвірний розбір
числівників. Провідміняйте числівник сто
двадцять вісім.
Гра «Аукціон».
Назвіть якнайбільше фразеологізмів, у яких

є числівники.  Визначте їх розряд за значен-
ням. Складіть і запишіть 2—3 речення з най-
цікавішими, на вашу думку, фразеологізмами.

Запишіть, правильно розставляючи розді-
лові знаки, поясніть їх уживання.

Глиняні книги розповіли нам, що матема-
тичні знання мудрих вавилонян  не обмежу-
валися чотирма діями арифметики. Вони лег-
ко обчислювали відсотки, уміли виміряти пло-
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щу різних геометричних фігур, за тисячу років
до народження Піфагора знали теорему, нині
відому під назвою Піфагорової.

Наш семиденний тиждень також народив-
ся у Дворіччі. Там же закладено основу сучас-
ної науки про будову й розвиток небесних тіл
( П.Утевська).

Випишіть числівники, ужиті в тексті, роз-
беріть їх за будовою.

Отже, організація інтерактивного навчан-
ня на уроках української мови передбачає мо-
делювання життєвих ситуацій, що сприяє
ефективному формуванню вмінь і навичок,
створенню на уроці атмосфери співробітниц-
тва, взаємодії.

Таким чином, інтерактивне навчання роз-
виває комунікативні вміння й навички, допо-
магає встановленню емоційних контактів між
учнями, забезпечує реалізацію виховних зав-
дань.

Перспективи подальшого дослідження
вбачаємо в розробці методичних рекомен-
дацій щодо впровадження інтерактивних ме-
тодів навчання фонетики, лексикології, фра-
зеології, граматики, стилістики.
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ВАРІАТИВНІСТЬ та особистісна орієн-
тація сучасної освіти потребують змін

у теорії й методиці навчання іноземної мови
в середніх навчальних закладах, змін у техно-
логіях навчання на всіх ступенях. Зростає пи-
тома вага методик, які сприяють формуван-
ню практичних навичок пошуку й аналізу
інформації, самонавчанню, самоорганізації,
досвіду, відповідального вибору та поведін-
ки, становленню ціннісніх орієнтацій.

У зв’язку з цим, коло вимог до особистості
вчителя іноземної мови, визначене не тільки
кваліфікаційною характеристикою, але й
змінами в суспільстві, зростає, і на практиці
відповідати цим вимогам  стає все важче.

Мета цієї статті — допомогти тим, хто сьо-
годні є учасником реформи системи освіти
України взагалі та реформи в системі викла-
дання іноземної мови в середніх навчальних
закладах зокрема, зорієнтуватися в цих сучас-
них вимогах, визначити своє місце й зрозум-
іти свою роль у цьому процесі.

Отже, шановні колеги, перш за все нам
треба зрозуміти  виняткову цінність учите-
ля в цивілізованому світі. Завжди існувала
залежність: який рівень учителів, такий і рівень
освіти, який рівень освіти та виховання, та-
кий і інтелектуальний та моральний потен-
ціал народу.

Без перебільшення можна сказати, що від
морального потенціалу та інтелекту людей
залежить доля країни, і тому нам, педагогам,
носіям моралі та інтелекту, потрібно постійно
підвищувати свій професійний рівень.

Безперечними є дві головні складові вчи-
теля – майстерність та особистість.

Фахівці сьогодні мають бути здатними

Шавва  Т.  Ю.

оновлювати методики, змінювати підруч-
ники, розуміти і співпрацювати з новим по-
колінням, вписуватись у мінливе сьогоден-
ня.
Бути особистістю для вчителя важливо,

оскільки він спілкується з тими, хто буде про-
довжувати будівництво нашого суспільства.
Не треба забувати, що саме спілкування є
основою освіти, і від його характеру зале-
жить результат освіти, тому що, на думку
філософів, соціологів, психологів, спілкуван-
ня є такий соціальний процес, у якому відбу-
вається обмін діяльністю, досвідом, засобами
діяльності, які втілені в матеріальну та духов-
ну культуру. Спілкування є однією з найваж-
ливіших умов формування свідомості, само-
свідомості особистості, стимулятором її пси-
хічних властивостей [7].

Якщо наша особистість не буде відпові-
дати завданням виховання школярів, будь-
які можливості в цій галузі залишуться нереа-
лізованими.

Ми повинні бути не просто вчителями,
а вчителями-дослідниками, які працюють
для пізнання, оскільки саме пізнання є мо-
тиваційною основою нашої діяльності.

Наша майстерність – це досягнення наших
учнів, їх моральний, соціальний, культурний
розвиток, це відповідність якості їх знань ви-
могам навчальних програм, держстандартам,
це якість їх підготовки до продовження на-
вчання або подальшої трудової діяльності.
Сучасні методики оцінювання вчителя

іноземної мови висовують до нас багато
вимог. Мабуть, найбільш важливими серед
них є такі як:

— комунікативна компетенція, а саме:
уміння вчителя та його готовність здійсню-
вати спілкування (усне та писемне мовлен-
ня), його країнознавча підготовка, культура
мовленнєвої поведінки (уміння вислухати
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учня, уміле керування полілогом, дискусією,
доречна реакція на помилки учнів);

— мовна компетенція, а саме: володін-
ня фонетикою, граматикою, лексикою, які доз-
воляють навчати дітей спілкування хоча б у
межах тем і ситуацій, запропонованих стан-
дартом та програмою з іноземних мов;

— методична компетенція, яка перед-
бачає вміння вчителя планувати свою педа-
гогічну діяльність (у межах року, семестру); во-
лодіння ним широким спектром методичних
прийомів, уміння адекватно використовува-
ти їх відповідно до віку учнів та мети навчан-
ня, уміння орієнтуватися в сучасній мето-
дичній літературі, здійснювати вибір відповід-
них посібників та інших засобів навчання;

— соціокультурна компетенція, яка пе-
редбачає знання вчителем звичаїв, особливо-
стей  життя в країні, мова якої викладається,
відповідність мовленнєвої поведінки та ети-
кету носіїв мови.

Російськими методистами Садомовою Л.В
та Бім І.Л. була розроблена так звана модель
успішності професійної діяльності вчителя іно-
земної мови. Вона не є догмою, але може ста-
тися, що декому з вас допоможе керуватися у
своїй педагогічній діяльності, бути своєрідною
схемою цієї діяльності, оскільки, як зазначав
М.С. Гумільов, “Схема – це кістяк роботи, без
якого вона перетворюється на медузу” (Схе-
ма 1[6]).

Остаточно компонентний склад нашої
професійної компетенції як стандартний мо-
дуль ще не оформився, оскільки продовжує
бути предметом наукових дискусій, але ком-
понент “методична компетенція” виділяєть-
ся всіма дослідниками цієї проблеми.

Згідно з українською цільовою комплекс-
ною програмою “Вчитель” методичний ком-
понент кваліфікаційної характеристики сучас-
ного вчителя іноземної мови включає такі
вимоги до його теоретичного й практичного
рівня.

Теоретичний рівень
Учитель іноземної мови повинен знати й

розуміти: основні етапи розвитку методики
викладання іноземних мов та основи теорії
формування комунікативної компетенції учнів:

— мовленнєвої;
— мовної (лінгвістичної);
— соціокультурної;
— соціолінгвістичної;
— навчальної;
— стратегічної;
— дискурсивної.

Практичний рівень
Учитель іноземної мови повинен уміти

реалізувати :
— комунікативно-навчальну функцію;
— виховну функцію;
— розвивальну функцію;
— освітню функцію.
Учитель має бути також здатним здійсню-

вати:
—  гностичну функцію;
— конструктивно-плануючу функцію;
— організаторську функцію (в органічно-

му зв’язку з гностичною та конструктивно-
плануючою функціями)[5].

Зрозуміло, що для успішного виконання
вищезазначених функцій треба не тільки во-
лодіти курсом методики навчання інозем-
них мов, а й стежити за змінами, які відбу-
ваються в нашій національній системі ос-
віти, за конкретними завданнями, які по-
стають перед сучасною школою.

Сьогодні, наприклад, мова йде про осо-
бистісно орієнтовану освіту. Отже, ми повинні
керуватися у своїй діяльності її сутнісними
ознаками, такими як:

— особистісно орієнтоване гуманне
співробітництво всіх учасників навчально-
виховного процессу;

— діагностично-стимуляційний спосіб
організації навчального пізнання;

— діяльнісно-комунікативна активність
учнів;

— проектування вчителем (а пізніше й уч-
нями) індивідуальних досягнень учнів в усіх
видах діяльності;

— урахування у змісті, методиках, системі
оцінювання широкого діапазону особистісних
потреб і можливостей дітей у здобутті якісної
освіти.

З вищевикладеного маємо зробити вис-
новок, що завдання сучасної школи поля-
гає в тому, щоб:
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— навчити учнів планувати свою інфор-
маційну та інноваційну діяльність, здобувати
знання самим, сформувати творчий підхід до
використання знань на практиці;

— формувати в них уявлення про різно-
маніття культур у світі, виховувати позитивне
ставлення до культурних розходжень, що
сприяють прогресу людства і служать умова-
ми для самореалізації особистості;

— створювати умови для інтеграції учнів
у культури інших народів;

— формувати та розвивати вміння й на-
вички ефективної взаємодії з представника-
ми інших культур;

— виховувати  учнів у дусі миру, терпи-
мості, гуманного міжнаціонального спілку-
вання.

Ми повинні розуміти здійснення пере-
хіду від освіти як «передачі знань» до про-
дуктивного навчання, коли прирощення
знань відбувається через процес створення
учнем власних творчих продуктів, переходу
від школи готових книжних рішень до шко-
ли, у якій закладаються підвалини знань
та вмінь їх практичного використання, по-
треба в саморозвитку та інноваційній діяль-
ності, спроможності реалізувати бажання ад-
міністратора школи, учителя, учня через сис-
тему міжшкільної комунікації.

Сьогодні треба використовувати всі
можливості, які з’явились завдяки тому, що
актуальності набуває поняття компетентності
учня, що визначається багатьма чинниками,
оскільки саме компетентності, на думку бага-
тьох міжнародних експертів, є тими індика-
торами, що дозволяють визначити го-
товність учня, випускника до життя, його
подальшого особистого розвитку й до ак-
тивної участі в житті суспільства.

Мова йде також про освітню компетенцію,
яка припускає засвоєння  учнем не відокрем-
лених одне від одного знань і вмінь, а оволо-
діння комплексною процедурою, у якій для
кожного виділеного напряму наявна відпові-
дна сукупність освітніх компонентів, що ма-
ють особистісно-діяльнісний характер. Так,
наприклад, компетентність, під час навчання
предмета «іноземна мова» передбачає:

— отримання та створення різних типів
повідомлень;

— застосування різноманітних інстру-
ментів відповідно до потреб аналізу різних
текстів та культурних феноменів;

— інтегрування лінгвістичних та інтер-
претаційних знань та вмінь у різні ситуації
спілкування;

— апробування та застосування культур-
ної (інтеркультурної) функціональної грамот-
ності та відповідних усвідомлених умінь [4].

Тільки за нашою допомогою сьогоднішня
школа може  забезпечити повну реалізацію
можливостей дитини певного віку та по-
слідовності навчання з опорою на досягнен-
ня попереднього ступеня освіти й розвитку.

Ми повинні бути готовими до того, що
компетентнісний підхід змінює також по-
няття про оцінювання знань учнів. Важли-
вим стає не наявність в індивіда внутрішньої
організації знань, особистих якостей та здібно-
стей, а здатність застосувати компетентності
в навчанні та житті.

Дуже важливо  враховувати інноваційні
тенденції навчально-виховного процесу,
наприклад, такі як:

— гуманізація процесу навчання інозем-
них мов, що передбачає посилення уваги до
особистості кожного учня як вищої соціаль-
ної цінності суспільства, установку на форму-
вання громадянина з високими інтелектуаль-
ними, моральними й фізичними якостями;

— альтернативні навчально-методичні
комплекти;

— культурологічний підхід до відбору та
методичної організації змісту навчання інозем-
ної мови;

— краще усвідомлення вітчизняної куль-
тури через посилення ролі іноземної мови у
вихованні учнів та залучення їх до світової
культури;

— ранній початок вивчення (дошкільни-
ками) іноземної мови;

— профільно орієнтоване навчання стар-
шокласників іноземної мови;

— використання елементів проблемного
та інтенсивного навчання іноземних мов;

— використання таких сучасних техно-
логій навчання, як проектна методика, на-
вчання у співпраці тощо;
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— система застосування лінгводидактич-
ного тестування учнів;

— поява Загальноєвропейських Рекомен-
дацій з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання, які мають бути старанно вивчені
вчителями, тому що саме в них можна знай-
ти багато відповідей на питання сучасної ос-
віти взагалі та української зокрема.

Сьогодні ми є свідками того, що Інтернет-
навчаня починає превалювати практично на
всіх рівнях здобуття освіти. Відповідно в нашу
професійну підготовку поступово входить ще
одна компетенція — оволодіння основами
інформаційних технологій та методика їх ви-
користання у викладанні іноземних мов. Зро-
зуміло, що вчитель іноземної мови повинен
готуватися до виконання нових навчальних
програм цієї перспективної форми організації
навчання, а для цього він повинен буде підго-
тувати цілий комплекс різноманітних на-
вчальних матеріалів, що сьогодні визначають
як «кейс», або «інформаційний пакет».

Учитель іноземної мови повинен добре
знати і вміти чітко пояснити учням та їх бать-
кам, чому саме його предмет включено до
змісту шкільної освіти, що може дати знання
цього предмета учню як особистості та через
нього й усьому суспільству.

Для покращення своїх педагогічних якос-
тей треба більше спілкуватися з учнями в не-
формальній обстановці. Будь-яке гідне захоп-
лення з вашого боку, навіть не пов’язане з
професією (спорт, малювання, туризм), не
треба приховувати, а навпаки, використову-
вати для установлення з дітьми людяних кон-
тактів. Це сприятиме взаєморозумінню вчи-
теля з учнями, а також вплине на ефективність
проведення уроків. Не забувайте про добро-
зичливий тон, який створює психологічний
комфорт, про добрі слова та похвалу, які
підтримують інтерес до уроку.

Важливим фактором сьогодні є власне
бажання вчителя досконало оволодіти
своєю професією, мати адекватну само-
оцінку, займатися саморозвитком.

Удосконалення якостей особистості – важ-
ка справа. Тут  потрібна воля, наполегливість.
Не бійтесь творчо підходити  до вирішення

своїх професійних завдань, не бійтесь зроби-
ти помилку. Усе можна виправити, якщо є ус-
тановка на самоаналіз. Запорука успіху кож-
ного вчителя в удосконаленні своєї педагогі-
чної майстерності, у здатності до самонавчан-
ня та самовиховання.

І не забувайте, шановні, використовувати
під час вашої педагогічної діяльності такі
«принципи», як:

УПЕВНЕНІСТЬ
УСПІШНІСТЬ

ДИВОВИЖНІСТЬ
ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ
ПОВАЖНІСТЬ

РІВНОВАЖНІСТЬ
УСМІШЛИВІСТЬ
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Комунікативно-навчальна на 
основі володіння 

професійно-комунікативною 
компетенцією, яка включає 
соціокультурну компетенцію 
 
 
 
 

 МОДЕЛЬ УСПІШНОСТІ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ 

Функції вчителя іноземної мови у взаємозв’язку, а саме: 
 

Гностична на основі 
володіння психолого-
педагогічними, у тому 
числі методичними 

знаннями та навичками 
 

Розвиваюч
а 

Виховальн
а 

Організаційно-впливальна, яка передбачає володіння вміннями педагогічного 
спілкування засобами іноземної мови з урахуванням умов навчання 

Інформаційна, включаюча як 
мовний та мовленнєвий, так 
і культурологічний аспекти 

Ціннісно-
орієнтаційна 
 

Конструктивно-
планеруюча 

Контролююча 

Особисністі якості вчителя 

Професійна 
направленість 
особистості 

  

Професійні 
навички та 
вміння, 

інтерес до ІМ 
та країни, мова 

якої 
вивчається 

Риси 
характеру, 
гуманістична 
направленість, 
любов до дітей 

Інші 
здібності: 
музичні,  

художні та ін. 

Творчий 
потенціал 
учителя 

Творче бачення, вміння аналізувати вихідну педагогічну ситуацію 

Вміння самостійно ставити 
задачі, висувати гіпотезу, 

моделювати пошуковий стан 
об’єкту на основі 

педагогічного передбачення 

Вміння творчо 
здійснити вибір 
засобів навчання, 
методів, способів, 
форм роботи та 

обґрунтувати  його 

Вміння оцінити отримані 
результати, самооцінка 

Мотивувати навчальну діяльність учнів, сприяти формуванню їх особистості 

Схема 1 [6]

МОДЕЛЬ  УСПІШНОСТІ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  ВЧИТЕЛЯ  ІНОЗЕМНОЇ  МОВИ

Розви-
вальна

Виховна
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В
И Інформаційна, що включає як

мовний та мовленнєвий, так і
культурологічний аспекти

Творче бачення, уміння аналізувати вихідну педагогічну ситуацію

Уміння самостійно ставити
завдання, висувати гіпотезу,
моделювати пошуковий стан
об’єка на основі педагогічного

передбачення

Уміння Уміння
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АВТОРИ сучасних видань
посібників з етики для вчи-

телів та підручників з цієї ж дисцип-
ліни постійно наголошують на тому,
що уроки етики допоможуть “...по-
новому поглянути учням на себе й на
людей, що нас оточують” [7, с. 2].

Автор на-
вчально-мето-
дичного по-
сібника “Етикет
учителя” подбав
проте, щоб яко-
мога детальніше
ознайомити вчи-
телів з основни-
ми  правилами
сучасного етике-
ту. Так, у перед-
мові “Слово до
колег” він зазна-
чив: “Педагогіч-
ний загал чи не
найголовніша
частина україн-
ської інтелі-
генції, яка дієво
впливає на формування нації, наймо-
лодшої частини її – дітей і молоді”
[1, с. 6].

Відомо, що учневі 5-го класу ще
не зовсім доступні так звані вічні
істини й цінності – йому ще бракує
часом навіть елементарних правил
поведінки в родині, у класі, на вулиці
і в транспорті, а тому важливо, щоб
учитель етики не звів уроки на абст-
рактні й схоластичні заучування за-
гальних правил.

äëÿ ï’ÿòèêëàñíèêà
Та й час лише “притчового” на-

ставника минув – необхідні сучасні
методики й технології озброєння
учнів найважливішими регламента-
ціями мислення й діяння. Урахову-
ючи все це разом, пропонуємо таку
систему уроків і таку методику та тех-
нологію їх проведення, реалізація
яких дозволить плавно й без особ-
ливої напруги підвести учня до ро-

зуміння й гострої
потреби в само-
контролі.
ТЕМА. Мо-

ральні норми
культури ук-
раїнців. Роль
звичаїв для ук-
раїнців.
Мета. Погли-

бити знання
учнів про людину
та моральні взає-
мини;

збагачувати
досвід моральних
взаємин;

стимулювати
п і з н авальний
інтерес до основ

моральної культури українського
народу.

Обладнання: Підручник — О. Да-
нилевська, О. Пометун. Етика для
5 класу.

ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань

учнів.
Діалогічне спілкування.
Що вивчає етикет?
Навіщо знати правила етикету?
Для чого виконується церемонія?

Ковпік С. І.
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Чи потрібні церемонії сьогодні?
Робота учнів з картками:
Троє учнів виконують завдання на карт-

ках
Картка 1
Скласти речення з такими словами.
Церемонний, церемонитися.
Картка 2
Подайте свої пропозиції щодо того, як

боротися проти образливих кличок, що да-
ють учні один одному в класі.
Картка 3
 “Ти на вулиці”.
Учитель стоїть на зупинці. Ви підходи-

те. Виберіть з наведених нижче прикладів
ті, що Вам підходять, та прокоментуйте їх.

1.Я б не підходив, а кивнув би здалеку.
2.Я зробив би вигляд, що не помітив, і

ввійшов би в інші двері.
3. Треба заговорити до вчителя.
4. Запропонуйте свій варіант вирішення

ситуації.
ІІ. Повідомлення теми й завдань уроку
Слово вчителя. Сьогодні ми з вами по-

говоримо про те, як в українському етикеті
втілено шанобливе ставлення до праці, до
інших людей (Робота з підручником О. Дани-
левської, О. Пометун. Етика. — С. 92). Учням
пропонується прочитати питання, відповіді
на які вони спробують дати  в кінці уроку.
Етимологічна хвилинка
Звичай – звичний спосіб поведінки та

життя.
ПАМ’ЯТАЙ!!!
Звичаї міняються відповідно до змін у

матеріальному й духовному житті суспіль-
ства.
ІІІ. Робота над темою уроку
Слово вчителя. Один з дослідників ук-

раїнських звичаїв Олекса Воропай написав
книгу “Звичаї українського народу”, де особ-
лива увага звертається на те, що українці най-
кращою чеснотою людини вважають став-
лення до праці, а відповідно автор детально
представив період жнив. Саме під час жнив
наші предки перевіряли на “працьовитість”
наймолодших членів роду, родини.

Поясніть прислів’я (с. 95.Завдання 6,
підручник О. Данилевської, О. Пометун).
Як потрібно працювати, щоб не чути на

свою адресу таких слів?
Робить, наче сонний. Робить, як не свої-

ми руками
Цікаво знати

З діда-прадіда українцям було властиве
шанобливе ставлення до інших. Привітати
знайомого, сусіда, подорожнього, розпитати
про здоров’я та родинні справи – це неписа-
ний моральний закон, що не втратив своєї
сили нині. Молодші зверталися до старших,
уживаючи пошану форму множини “Мамо,
сідайте, будь ласка, до столу” та інші.
Діалогічне спілкування
Чому гостям українці дають за столом най-

краще місце, частують найкращими наїдками?
Що вам відомо про українську гос-

тинність?
Робота з підручником О. Пометун,

О. Данилевської. Етика.
Завдання 9 на с. 97
ІV. Підбиття підсумків уроку, завдання

додому
Що українці найбільше цінують у людині?
У чому полягає суть української гостин-

ності?
V. Завдання додому
Підготувати розповідь про те, як у Вашій

родині готуються до зустрічі гостей?
ТЕМА. Що означає бути громадянином

своє держави?
Мета. Поглибити знання учнів про дер-

жавні символи України та про поняття гро-
мадянин;

збагатити знання учнів про “громадянські
якості” людини;

виховувати почуття любові до Батьківщи-
ни та відповідальності перед суспільством.

Обладнання. Світлини із зображенням
Прапора, Герба України; підручник з етики
О. Пометун, О. Данилевської “Етика”. –
С.107—110.

ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань учнів.
Діалогічне спілкування.
Що ми називаємо звичаєм?
Яка відмінність між звичаєм та традицією?
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Де записані норми права?
Що означає вислів “Поважати права і

гідність інших людей”?
ІІ. Повідомлення теми й мети уроку
Слово вчителя. Зверніть, будь ласка,

свою увагу на тему нашого уроку, що запи-
сана на дошці. Чи готові Ви дати відповідь
на питання, у вигляді якого сформульована
тема уроку?

А кого ми називаємо громадянином дер-
жави?

Робота з підручником.
Визначення поняття “громадянин” є у

Вашому підручнику з етики на с. 108. Да-
вайте його прочитаємо.
ІІІ. Робота над темою уроку
Як саме Ви відчуваєте свою прина-

лежність до України?
Які почуття у Вас при цьому виникають ?
Слово вчителя. Почуття любові й відпо-

відальності перед державою починається не
з подвигів і перемог, а з невеличких справ, які
спрямовані на добро і благо свого села, міста,
вулиці, школи, двору та ін. Пригадайте все те,
що ви зробили доброго і корисного в житті
для власної домівки, подвір’я, на якому роз-
ташований ваш будинок, місця навчання, і ви
зрозумієте, настільки ви любите свою Батьк-
івщину. А зараз давайте перевіримо те, як ви
знаєте й поважаєте символи своєї держави.

Питання для перевірки.
Як виглядає прапор нашої держави?
Скільки смуг на ньому?
Що означає кожен колір?
Хто є автор слів гімну України?
А хто написав музику?
Учитель пропонує учням пограти в гру.
Гра “Хто знає краще міста України”.

Суть гри: учитель пропонує літеру, а учні
називають місто, яке починається з цієї
літери.

Поясніть прислів’я:
Рідна країна – мати, чужа – мачуха.
Людина без Батьківщини – як птах без

гнізда.
Найсолодший хліб на чужині смаку не

має.

Що хотіли сказати українці цими народ-
ними прислів’ями?
ІV. Узагальнення вивченого на уроці
Поміркуйте зараз над таким питанням:
Що Ви вже сьогодні можете зробити як

громадянин для своєї держави?
V. Підведення підсумків уроку та ко-

ментування домашнього завдання
Що нового Ви для себе дізналися з уроку?
Чим сподобався Вам сьогоднішній урок?
VІ. Домашнє завдання
Написати твір на тему: “Як я відчуваю

свою приналежність до України?
Письмово дайте відповідь на такі питан-

ня:
З чого починається Батьківщина?
Чи хотів би я жити в іншій державі?
ТЕМА. Що таке спілкувальна поведін-

ка та мовний етикет?
Мета. Поглибити знання учнів про мов-

ний етикет;
розвивати вміння аналізувати особистий

досвід спілкування;
виховувати відповідальне ставлення до

власного мовлення.
Тип уроку. Урок вивчення нового мате-

ріалу.
Обладнання. 1. Підручник О. Данилевсь-

ка, О. Пометун “Етика”. — С.123—129.
2. Схема “Правила  спілкування”.
Очікуванні результати. Учні повинні

поповнити свої знання про взаємини людей
під час обміну інформацією, оперувати тер-
мінами “спілкування”, “спілкувальники”.
Епіграф. Щоб мову свою від помилок уря-

тувати
Ти маєш завжди пам’ятати:
Кому говорити,
Про що говорити,
Для чого і як,
А ще Де й Коли                         (Омар Хаям)

ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань учнів.
Діалогічне спілкування.
Чи потрібно людині під час спілкування

дотримуватися етикету?
Слово вчителя. Зверніть увагу на епіграф

уроку, щоб краще запам’ятати складові обміну
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інформацією під час спілкування, зобразимо
їх у вигляді схеми. Схема матиме назву “По-
тяг спілкування”.
Представлення теми та очікування ре-

зультатів.
1. Слово вчителя.
В основі будь-якого спілкування знаходить-

ся розмова.
Отже, спілкування – це взаємини людей,

що виявляються в обміні інформацією, у взає-
модії, у сприйманні людини людиною. А ті,
хто спілкуються, – це спілкувальники, співроз-
мовники, співбесідники.
ІІІ. Надання необхідної інформації
Слово вчителя
Прошу звернути увагу на дошку. Давайте

спробуємо скласти правила спілкування.

Уміти говорити Уміння слухати
  СПІЛКУВАННЯ

Уміння чітко Уміння задавати
висловлювати                         питання
свої думки

Інтерактивна вправа
Продемонструйте кілька розмов на будь-

яку тему зі шкільного життя.
Продемонструйте, як двоє друзів перебу-

вають у шкільній їдальні, у спортзалі, у кори-
дорі. А решта класу дасть оцінку їхнім діям та
вчинкам.
ІV. Підведення підсумків, оцінювання

результатів уроку
Слово вчителя. Отже, Ви, сподіваюсь,

зрозуміли, що розмовляти один з одним, на
перший погляд, просто, але насправді це не
так. Тому що потрібно добре знати відповіді
на головні питання спілкування: Кому? Про
що? Як? Де? Коли?

А зараз дайте відповіді на такі питання:
— Про що цікаве Ви сьогодні дізналися

на уроці ?
— Що таке спілкування ?
V. Домашнє завдання
У парах, як ви сидите, на наступний урок

продумайте і програйте ситуації такого типу:

Товариша, у зв’язку з хворобою, не було в
школі довгий час, і він перший день у школі.
Ви приїхали з відпочинку й зустріли товари-
ша, поділіться з ним своїми враженнями. Роз-
мова після перегляду в кінотеатрі цікавої кіно-
стрічки.

Отже, як бачимо, філософські категорії та
масштаби мислення не повинні лякати учнів,
ні вчителів – мораль завжди виявляється й
існує лише в конкретиці нашого буття. А тому
вчитель, який збирається читати цей предмет
і в 5-му, і в 6-му класах, має готуватися сам і
готувати дітей до освоєння ще складніших
явищ, принципів та закономірностей мислен-
ня, мовлення й діяння людей у суспільстві.

А це слід зробити хоча б тому, що програ-
ми з етики для наступних класів ще тільки
розробляються.

Думається, що базовими на наступному
етапі мають стати звичаї, традиції та обряди,
які повинні ще ближче підвести учнів до за-
гальноетичних та загальносуспільних прин-
ципів людського співжиття між етносами,
націями, народами.

Література
1. Бобир О. Етикет учителя: Навч.-метод.

посібник. – К.: Ленвіт, 2004. – 192 с.
2. Данилевська О., Пометун О. Етика:

Підручник для 5-го класу загальноосвітніх
навч. закладів. – К.: Генеза, 2005. – 192 с.

3. Євтушенко Р., Пометун О. Етика //
Завуч. — № 27 (249). – 2005. – С.7—25.

4. Корчинова О. Детский этикет. – Рос-
тов-н/Д.: Феникс, 2002. – 192 с.

5. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний
урок. Інтерактивні технології навчання. – К.:
А.С.К., 2005. — 192 с.

6. Пометун О., Пилипчатина Л. Урок
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ОСТАННІМ часом надзвичайно акту-
альною стала проблема відносин

науки й суспільства. Пізнання законів спадко-
вості, будови генетичного апарату сприяло
дивовижним відкриттям і привело до наро-
дження нової галузі біології, а саме біотехно-
логії, що привертає  до себе увагу всього люд-
ства. Досягнення цієї науки відкривають пер-
спективу розв’язування  споконвічних про-
блем  людства – забезпечення харчовими про-
дуктами, збереження здоров’я та довкілля.

Наука вийшла на той рівень, коли голов-
ною проблемою стає розв’язування не тех-
нологічного питання (“Як зробити?”), а роз-
в’язування питання етичного (“Чи треба ро-
бити взагалі?”). Якщо раніше можна було фор-
мувати суспільну думку переважно через по-

(генна інженерія, клітинна інженерія, клонування) у школі
середництво закладів освіти, то тепер вони
перестали бути головним джерелом отриман-
ня знань. Дуже велику роль у цьому стали
відігравати електронні й друковані засоби ма-
сової інформації. На жаль, у більшості випадків
інформація, яку вони надають, є неперевіре-
ною, а інколи взагалі неправильною [1, с. 7].

Як ми можемо бути переконані в тому, що
генетично модифікована рослина, уживана
нами в їжу, не стане раптом виробляти ток-
сини чи алергени й не підвищить рівень при-
хованих токсинів? А що ж із харчовою
цінністю? І яким буде вплив на навколишнє
середовище й дику природу? Усі ці питання
вкрай важливі, але відповіді на них і дотепер
немає [2, с. 56].

Розв’язувати ці проблеми можна, лише
сформувавши в кожної людини біологічне
мислення. Тобто треба надати їй навички та
вміння критично аналізувати біологічну
інформацію, адаптувати її до конкретних умов
і самої себе.

Капранова  Г. В.
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Учені-педагоги висунули гіпотезу про те,
що досягти реформ можна шляхом упрова-
дження в педагогічну практику стратегії роз-
витку критичного мислення учнів. В Україні
ця стратегія була дещо модифікована й відома
як особистісно орієнтоване навчання [3, с. 5].

Критичне мислення – мислення вищого
порядку, яке спирається на інформацію, усві-
домлене сприйняття власної інтелектуальної
діяльності та діяльності інших. Параметрами
критичного мислення є: особистісне ставлен-
ня об’єкта, аргументованість висновків,
логічність викладу, здатність змінити позицію
на основі контраргументу. Основні прийоми
технології: використання синканів (поетичних
5-рядників), мозковий штурм, розширена лек-
ція, постановка учнями запитань, читання з
позначками, дискусія.

Розумові дії, які формуються під час вико-
ристання технології:

– знання;                                   – аналіз;
– розуміння;                              – синтез;
– використання знань та вмінь;
– оцінювання, уміння робити висновки.
Здатність мислити критично є навичкою,

яку треба формувати послідно, розвивати в
процесі навчання та виховання учнів.

Ознайомлення з елементами біотехнології,
із застосуванням її досягнень у повсякденно-
му житті знаходить своє місце в шкільному
курсі біології. Пропонуємо розробку уроку з цієї
теми.

Тема. Основні напрями сучасної
біотехнології: генна інженерія,  клітинна

інженерія, клонування
Розробка уроку з біології, 11-й клас
Мета: поглибити уявлення учнів про зна-

чення біотехнології для  людського суспіль-
ства, показати перспективи розвитку науки,
забезпечити розвиток інтересу школярів до
біології, сприяти самоосвіті, професійній спря-
мованості, розвивати вміння виступати пе-
ред аудиторією, критичне мислення.

Обладнання: саморобні таблиці, газета,
проект “Небажані наслідки біотехнології”, до-
даткова література, написи, візитки для вче-
них.

Тип уроку: узагальнення й систематиза-
ція знань.

Форма уроку: прес-конференція.

Хід уроку

I. Організаційний момент
Учитель: Небагато відомо з історії біотех-

нології. Термін зародився більше 30  років тому,
у 70-ті роки. Це багатогалузева наука, але особ-
ливо важливі генна інженерія, клонування
клітин і тканин. Виникла біотехнологія при за-
родженні цивілізації, коли необхідно було ви-
рощувати рослини, розводити тварин.

У 40–50-х роках  був синтезований пер-
ший антибіотик – пеніцилін, з того часу по-
чалася ера антибіотиків. У 60–70-х роках
почала розвиватися клітинна інженерія.
1972 рік – зародження генетичної інженерії.
Генетична інженерія – створення генетич-
них структур за попереднім планом, за но-
вою генетичною програмою. Генна інжене-
рія – її галузь. На нашу конференцію, при-
свячену досягненню, перспективам розвит-
ку біотехнології, прибули гості,  учені: біо-
технологи, селекціонер, кандидат ветери-
нарних наук, юрист, технолог лікарських
препаратів, інженер гірничодобувної про-
мисловості, санітарний лікар, гістолог, ди-
ректор молокозаводу, представник нових
інформаційних технологій; представники
газет і журналів, кореспонденти. Завдання
наших гостей: оцінити виступи фахівців. На-
прикінці уроку обговоримо, наскільки вони
були вдалими. Прохання – кореспондентам

Етап уроку Час 
(хв) 

Форми і методи 
 діяльності учителя 

Результат діяльності 

I. Організаційний 

момент 

2 Вступне слово учителя Активізація пізнавальної 

діяльності 

II. Усвідомлення 

змісту 

 

 

 

30 Прес-конференція Засвоєння матеріалу, 

розвиток критичного 

мислення 

III. Рефлексія 5 Презентація 

“Небезпечні наслідки 

біотехнології”. 

Мультимедіа – 

технології 

 

Застосування та 

закріплення набутих 

знань. Вироблення 

практичних умінь. 

IV. Підсумки 

уроку           

5 Дискусія “Доводи 

проти генної інженерії, 

переваги геної, клітин- 

ної інженерії”. 

Висновки щодо 

вивченого на уроці 

Підбиття підсумків 

V. Домашнє 

завдання 

3 Репродуктивного і твор-

чого характеру 

Засвоєння матеріалу та 

розвиток творчих 

здібностей 
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називати журнал, який вони представля-
ють, і питання.

II. Усвідомлення змісту. Характеристи-
ка галузей біотехнології.

Виступи кореспондентів газет та журналів,
фахівців.

1. Кореспондент газети “Новий день”.
1. Що ви можете сказати про перспекти-

ви розвитку генної інженерії  як галузі біотех-
нології? 2. Які заводи в Луганській області та
в Україні використовують біотехнологічні про-
цеси?
Біотехнолог
До теперішнього часу в галузі генної інже-

нерії зареєстровано близько 600 патентів. Пер-
ша генноінженерна продукція була отримана
в Японії. Перший комерційний продукт –
людський інсулін, що продукується бактерією,
був дозволений для клінічного використання
в 1982 році. Приблизно до того ж часу відно-
ситься енергійний розвиток клітинної інже-
нерії. Мікробний продуцент був поповнений
новим джерелом отримання корисних речо-
вин – культурою ізольованих кліток і тканин
рослин і тварин.

Почали розробляти нові методи селекції
еукаріот. Особливо великих успіхів удалося
досягти в галузі мікроклонального розмно-
ження рослин, а також отримання й викори-
стання трансгенних рослин і тварин.

До важливих практичних досягнень ген-
ної інженерії необхідно віднести виділення,
клонування й отримання діагностичних пре-
паратів. Сьогодні вже більше 200 нових діаг-
ностикумів введені в медичну практику, роз-
роблені способи діагностики такого небезпеч-
ного захворювання, як СНІД. Широко засто-
совуються методи генної діагностики, тобто
виявлення генів, пренатальної діагностики
(допологовою).

І з другого питання. У всіх на столах ле-
жить список з перерахованими фармацевтич-
ними заводами. У Луганській області моло-
козаводи, пивзаводи, найближчий хімічний
в Луганську, Горлівці.

В Україні багато заводів, які використову-
ють біотехнологічні процеси.

– Є завод ферментативних препаратів у
м. Ладижине.

– Київська і Черкаська області мають заво-
ди, що випускають ферменти й амінокислоти.

– Спиртні заводи, заводи дріжджів, хлібо-
заводи, молокозаводи, підприємства з вироб-
ництва йогуртів, оцтові заводи.

– Завод кормових добавок, м. Золочів.
В Україні немає генноінженерних

підприємств. Недостатньо виробляється
вітамінів, амінокислот, мало антибіотиків.

2. Кореспондент журналу “Гістолог”. У
наших читачів з’являються  питання: як мож-
на вирощувати живильні середовища для пе-
ресадки органів і тканин?
Гістолог. Культивування клітин і тка-

нин
Клітини добре розмножуються в пробірці,

утворюється слизиста маса. Потрібно досяг-
ти, щоб освічена тканина набула необхідної
форми. Це вдається зробити за допомогою
каркасу губчастої сітки з молочно-кислого
полімеру. У порах сітки розвивається жива
тканина. Пізніше за клітину перетворяться в
м’язи, судини або хрящі, після чого каркас роз-
падається.

Для розмноження клітин створюють
спеціальні умови, температуру 36,8, поміща-
ють у колби з насосами, лабіринтами, пода-
ються поживні речовини – білки, глюкоза,
мікроелементи, пеніциліновий доповнювач
для дезинфекції сітки – каркаса. Усе це є біо-
реактором.

З 1–2 тис. клітин утворюється 200 млн.
Зараз вдається вирощувати тонкі тканини –
шкіру, стінки стравоходу, штучні судини.

Учитель: Учені з лабораторії тканинної
інженерії дитячої лікарні Бостона разом з ко-
легами Гарвардської медичної школи прове-
ли пересадку сечового міхура 6 собакам. Ме-
тодика досконало розроблена і її можна вико-
ристовувати для пацієнтів, які мають потре-
бу. Надається слово наступному кореспонден-
тові газети “Металург України”.

3. Кореспондент  газети “Металург Ук-
раїни”. Уже у XVIII ст. в Іспанії добували мідь
з шахтної води. Але 30 років тому дізналися,
що активну участь у цьому процесі беруть бак-
терії. Як використовують біотехнологічні про-
цеси у видобутку корисних копалин?
Інженер гірничодобувної галузі
Зараз за допомогою мікроорганізмів видо-

бувають мідь, залізо. Якщо видобування
гірських порід велося інтенсивно, то тепер до-
водиться переміщатися в глибокі шари, зони.
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А це вже дорогий спосіб видобутку корисних
копалин.

Можна використовувати мікроорганізми
для вилуджування руди на її частку приходить-
ся до 20% усього здобутого світового запасу
металів, наприклад міді. Цей видобуток мета-
левих порід здійснюють бактерії з роду
Thiobacillus. Вони харчуються не цукром, а
сіркою, залізом і розвиваються в присутності
сильних кислот (самі при цьому проводять
сірчану кислоту).

Після видобування металу, руду відправ-
ляють на збірні пункти і там може бути млн. т
порід, які ще містять сірку, мідь, звичайно в
невеликій кількості. Відомі відвали заввишки
400 м, які містять 4 млрд. т породи, що не вико-
ристовувалася . Їх  для отримання руди
спеціально зрошують тис. м3 води. Відвали не
треба спеціально заражати  бактеріями
Thiobacillus, тому що ці бактерії знаходяться
скрізь. У 1 г породи, що містить сірку,  живе
більше 1 млн. клітин Thiobacillus. У міру про-
никнення води бактерії розмножуються.
Крихітні помічники переводять погано роз-
чинні солі сульфату заліза в сіль сульфату за-
ліза (добре розчинного у воді), з утворенням
ще й сульфатної кислоти. Потім можна поба-
чити, як біля придонного відвалу просочуєть-
ся блакитний розчин сульфату міді, який зби-
рають у великій кількості. А розчин з  суль-
фатною кислотою й бактеріями знову роз-
бризкують на породи.

Ще більш перспективним є різне вилу-
джування безпосередньо під землею. Тоді
гірську породу не потрібно виносити на по-
верхню – штольню просто окропляють і за-
ливають водою. Біорозробка вигідна на ста-
рих покинутих шахтах.

Учитель: У майбутньому за допомогою
мікроорганізмів можна буде отримувати уран,
цинк, свинець, нікель, кобальт.

Наступне питання кореспондента журна-
лу “Відомості полів”.

4. Кореспондент журналу “Відомості
полів”.  Відомо, що 11 млн. дітей планети
страждають від білкової недостатності, а 2
млрд. дітей недоїдає. Дані Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я (ВООЗ). Як можна
за допомогою біотехнології забезпечити лю-
дей повноцінним харчуванням?
Доцент кафедри селекції й генетики

Донецького сільськогосподарського уні-
верситету

Приблизно 24 тис. людей щорічно вми-
рає від голоду або чинників, з ним зв’язаних.
3/4 з них  – діти у віці до 5 років. Приблизно
800 млн. жителів Землі страждають від голо-
ду й недоїдання. У віці до 5 років умирає 10%
дитячого населення країн, що розвиваються.
При цьому лише 10% смертей пов’язано з
власне голодом (у місцях військових
конфліктів), а частина смертей від хронічного
недоїдання.

За даними міжнародних агентств, люди
голодують не через абсолютний брак про-
дуктів харчування (їх виробляється у світі
більше, ніж необхідно), а через те, що ці про-
дукти й способи їх виробництва зосереджені
в руках багатих і могутніх монополій і непро-
порційно розподіляються  світом.

Зараз корпорації за допомогою генної
інженерії планують узяти важ харчовий ри-
нок, що загрожує ситуації ще більше.

Декларації про благі наміри корпорацій
нагодувати бідних за допомогою генної інже-
нерії смішні. Якщо врахувати, що вони патен-
тують і беруть під свій контроль продукти, які
складають основу раціону жителів країн, що
розвиваються (такі, як рис “бахматій”, куку-
рудза). Країни третього світу залежать від цих
рослин тисячоліттями, і тепер вони вимушені
купувати їх насіння у західних корпорацій.

Таким чином, причина світового голоду
криється не в нестачі їжі та землі для її виро-
щування, а в консервативній політиці й прак-
тиці.

Учитель: найпоширеніші генетично-моди-
фіковані рослини – соя, кукурудза, олійний рапс,
бавовна. Американці добилися зміни полуниці,
тюльпанів. Вивели сорт картоплі, яка при сма-
женні вбирає менше жиру. Вони ж скоро пла-
нують отримати помідори – гіганти кубічної
форми, щоб їх легше було упаковувати в ящи-
ки. Швейцарці почали вирощувати кукурудзу,
яка виділяє отруту проти шкідника.

Був створений “помідор із зябрами” – по-
мідор, у який для збільшення морозостійкості
вживляли ген північноамериканської плоскої
риби. До речі, саме цей гібрид овоча й риби
отримав назву “сніданок Франкенштейна”.

5. Наступний наш кореспондент газети
“Факти”. У мене питання до директора мо-
локозаводу: 1. Які перспективи молокозаводів
Луганської області?

2. До недавнього часу Ви були директо-
ром пивзаводу, а зараз поміняли свою робо-
ту, з чим це пов’язано?
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Директор молокозаводу
Почну з 2-го питання. З далеких часів

люди використовували спиртне бродіння для
отримання пива, не підозрюючи, що в цих
процесах беруть участь бактерії. У Київській
Русі ячмінно-солодковий напій використову-
вали ще в IX столітті. Я очолював цю галузь
виробництва, а потім вирішив змінити на-
прям роботи, допомогти налагодити галузь
виробництва молочних продуктів. Я сам до-
тримуюся здорового способу життя, вам усім
раджу того ж. На жаль, у м. Алчевську при-
близно 10 років тому був закритий молокоза-
вод. Серед багатьох підприємств спостері-
гається конкуренція, він її просто не витри-
мав через невміле управління. У Луганську ба-
гато молокозаводів.  Це і Краснодон, Сверд-
ловськ, Луганський. Продукція корисна для
всіх людей будь-якого віку. Лікарі її завжди ре-
комендують. Ця галузь вимагає підтримки й
повинна розвиватися. Дякую за увагу.

Учитель: слово надається наступному ко-
респондентові газети “Вперед”.

6. Кореспондент газети “Вперед”.  Ша-
новний кандидате ветеринарних наук! Роз-
кажіть про  клонування тварин. Які перспек-
тиви його використання в сільському госпо-
дарстві?
Кандидат ветеринарних наук
Клонування тварин для дослідження їх як

фабрик органів для людей розвивається при-
скореними темпами. Ця технологія цікавить
учених і компанії тому, що можна отримати
багато органів, гормонів і фармацевтичних
препаратів.

Не дивлячись на ризик, у кінці 1997 року
20 осіб отримали трансплантанти свинячої
печінки. Безліч діабетиків були посаджені на
свинячу печінку, нирки в апаратах тимчасо-
вого діалізу.

Проект компанії PPL (США) включає от-
римання стада корів, що створює людські білки,
і кроликів з людським кальцитоніном для за-
міщення кісток. Компанія Pharmino (Нідерлан-
ди) синтезує в організмах корів людський лак-
тоферин, який активізує імунну систему.

Корпорація Genzyme Nransgenics i Advanced
Cell Technology співробітничають над створен-
ням тварин, які будуть носіями протеїнів у
крові і м’ясі. Наприклад, альбумінову сироват-
ку, яка може бути використана для підтримки

тканинного балансу крові при опіках.
Незалежно від вигоди й ризику Рада Євро-

пи проголосувала за мораторій на клінічне
тестування трансплантантів з органів тварин
у людину в січні 1999 р.

Деякі небезпечні чинники ксенотрансплан-
тації.

Патогени, наприклад, свинячі, можуть
прижитися в людини. Деякі віруси тварин
схожі на людські: вірус коров’ячої віспи GG,
коров’яча  лейкмія, псевдосказ свиней і коро-
в’ячий вірус імунодефіциту, схожий на СНІД.
Останній раніше не існував, а зараз заражає
10 – 20% корів.

Те, що почалося як використання мавпя-
чих, свинячих органів для створення людсь-
ких трансплантантів, тепер схоже на
справжній театр абсурду.

У Таїланді вчені намагаються клонувати
білого слона короля Рами III, який помер 100
років тому. З 50 тис. диких слонів, що жили в
60-х, у Таїланді залишилося тільки 2000. Хо-
чуть відродити все стадо. Але те, що сучасні
антропогенні порушення приведуть до заги-
белі клонів, це вони не враховують.

Музеї, що надихнули фільмами про Юрсь-
кий період і успіхами клонування, досліджу-
ють свої колекції у пошуках зразків ДНК ви-
мерлих тварин [2, с. 62].

Існує план клонування мамонта, тканини
якого збереглися в арктичних льодовиках.

Королівський жіночий госпіталь у Мель-
бурні (Австрія) створює мишу, яка продукує
людську сперму через трансплантацію в її
клітки людських яєчок. У Японії університет
Тотторі досяг успіхів і тепер хочуть спробува-
ти запліднити людську клітину спермою, яку
продукує миша. Грудне молоко людини ство-
рюється в корів, кіз.

Учитель: подивитеся, будь ласка, на схе-
му клонування тварин. Існує 2 варіанти кло-
нування — репродуктивне, коли створюєть-
ся точна генетична копія живої істоти, і тера-
певтичне клонування, яке дозволяє “вирощу-
вати” окремі тканини й органи для транс-
плантації. Питання ставить наступний корес-
пондент газети “Людина і здоров’я”.

7. Кореспондент газети “Людина і здо-
ров’я”. Яке значення для біотехнології мають
лікарські препарати?
Фармацевт
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Біотехнологія пропонує нові підходи до
розробки й виробництва лікарських профілак-
тичних і діагностичних медичних препаратів,
а також дозволяє проводити в достатній
кількості широкий спектр лікарських засобів,
які раніше були малодоступні.

Біотехнологічні препарати за обсягом  про-
даж у наш час складають більше 5% спільно-
го світового ринку.  Серед приблизно 50 но-
вого вигляду ліків, вакцин і діагностикумів
тих, що з’являються на ринку щорічно, 10–15
отримані за допомогою біотехнологічних ме-
тодів, а клінічного вивчення знаходиться
більше 350 нових біопрепаратів. До того ж
більшість з них призначені для лікування хво-
роб, які вважаються невиліковними.

До найбільшого класу ліків, отриманих
шляхом мікробного синтезу, відносяться ан-
тибіотики. За різноманітністю й показаннями
до застосування займають перше місце серед
продуктів світової фармацевтичної промисло-
вості. Сьогодні відомо більше 6000 видів ан-
тибіотиків, більше 100 знаходяться в медичній
практиці, зокрема при лікуванні важких за-
хворювань, таких як туберкульоз, менінгіт,
плеврит, пневмонія.

Окремі антибіотики застосовуються при
лікуванні онкозахворювань.  Обсяг світового
ринку антибіотиків збільшується на 10 – 22%
на рік і складає 23 млрд. доларів.

Другий клас лікарських препаратів – гор-
мони. До традиційних мікробіологічних про-
дуктів відносяться стероїдні гормони – корти-
зон, преднізолон, які широко застосовуються
при лікуванні алергічних захворювань, зокре-
ма таких важких, як бронхіальна астма, рев-
матоїдний артрит тощо.

Спектр гормональних препаратів, що ви-
робляють шляхом мікробного синтезу, попов-
нюється за рахунок пептидних гормонів, що
являють собою генноінженерні продукти.
Зазначимо  антивірусні, антипухлинні, імуно-
модулюючі агенти, такі як інтерферони, інтер-
лейкіни.

Особливе місце займають ферменти, на-
приклад, протеолітичні ферменти застосову-
ють при лікуванні захворювань травних
органів, при лікуванні опікових поразок і ран
для видалення омертвілих тканин. Ліпази –
використовують при лікуванні патологій об-
міну речовин.

 Протеінази використовують для розчи-
нення тромбів; таким чином лікують тромбоз
коронарних судин серця, легенів, кінцівок.

Не можна не приділити значення вакци-
нам. Створені синтетичні вакцини – грипоз-
на, чумна, у перспективі – отримання синте-
тичних вакцин проти дитячих інфекцій, ВІЛ-
вакцини, проти малярії, сифілісу тощо.

Учитель: Питання задає кореспондент га-
зети “Право”.

8. Кореспондент газети “Право”. Як Ви
ставитеся до клонування людей ?
Юрист. Етика клонування
Опитуванняу американців Time CNN по-

казало, що 93 % американців виступають про-
ти клонування людей, 66% – проти клонуван-
ня тварин.

Людина є такою, якою вона є. Вона не
може бути об’єктом змін з благою метою, іна-
кше виникає розбіжність між людьми як суб’-
єктами та предметами для штучного маніпу-
лювання. Тоді може виникнути нова ера
людської історії, у якій генетична конституція
людства в цілому може стати предметом
впливу ринкових відносин.

Одним з можливих наслідків  може бути
те, що багаті люди отримають додаткові пе-
реваги для своїх дітей, що призведе до по-
ліпшення управлінської еліти. Чи Сильвер,
біолог з Прінстонського університету, сказа-
ла, що еліта може стати практично окремим
видом. Є небезпека використання генетики з
євгенічною метою. Тоді стане можливим
створення таких організмів, основне призна-
чення яких буде обслуговування домінуючої
групи.

Справедливе побоювання  викликало
створення безголового клона жаби в 1997
році. Цей досвід породив страх створення без-
голових людей як “фабрик органів” і “науко-
вого фашизму”.

Учені простежують можливість створен-
ня “наборов для ремонту тіла”: у немовля бе-
руть клітини для клонування, що заморожу-
ють у Національному банку тварин. Ці набо-
ри дозволяють мати необхідні  запаси людсь-
ких тканин для трансплантації й лікування
невиліковних хвороб. Може виникати ризик
трансплантаційного відторгнення. Зараз пра-
цюють над цією проблемою Інститут Рослин-
ництва (Великобританія), Віськонський уні-
верситет (США).
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У цій галузі панує законодавчий вакуум.
Управління патентів США прийняло рішен-
ня, що клініки можуть патентувати свої власні
лінії ембріонів, і таким чином поставили  пи-
тання “дизайн ембріонів” у дослідницьких
цілях. З іншого боку, ВООЗ і Рада Європи за-
явила про заборону клонування людей, резо-
люція Європейського парламенту від 2 берез-
ня 1997. Україна приєднується до Міжнарод-
ної конвенції про заборону клонування лю-
дей. Представники конгресу США наклали
заборону на клонування людських ембріонів,
і тепер це є федеральним злочином, загрожує
штраф 1 млн. доларів і 10 років позбавлення
волі.

При забороні клонування деякі наукові
питання можуть бути вирішені складніше, але
навіть складність отримання медичної інфор-
мації не може бути виправданою для дослі-
джень, які вимагають використання людей як
речей.

Учитель (невелика пауза для відпочинку).
Багато чого ви почули про клонування, але
найголовніше – жіноче і чоловіче начало. До
речі, з 1 млн. сперматозоїдів тільки один до-
сягає своєї мети, зливається з яйцеклітиною.
Утворюється нове життя. Вдумайтеся в гли-
бокий філософський сенс, цілий млн. пожер-
твували заради вас, які сидять тут, унікальних,
індивідуальних. А це означає, що ви повинні
залишити свій слід на нашій землі.

9. Кореспондент журналу “Світло на-
уки”. Трансгенні рослини і тварини – що це?
Як вони впливають на здоров’я через про-
дукти харчування?
Санітарний лікар
Першим з біотехнологічних гігантів в Ук-

раїні, увагу якого привернули родючі землі –
чорноземи, стала американська компанія
Monsanto. У 1997 році нею був імпортований
з Канади перший вантаж – картопля “Новий
лист”, стійкий до колорадського жука. В Ук-
раїні 40% урожаю йде на годування колорадсь-
кого жука, тому важко переоцінити значення
дива-картоплі, смертельної для цього парази-
та. Проте досліди посадки картоплі були при-
пинені через відсутність в Україні законодав-
ства, яке б регулювало біотехнології і їх вве-
зення в країну.

Є постанова кабінета Міністрів “Про тим-
часовий порядок ввезення, державного  вип-
робування, реєстрації та використання транс-
генних сортів рослин на Украіні” (18 серпня
1998 р). Цим документом Міністерство еко-
безпеки не було задоволене, оскільки  в ньо-
му недостатньо приділялося “екологічній ек-
спертизі”. Компанія була попереджена про
введення цього закону, і їй було рекомендова-
но направити вирощений урожай на техніч-
ну переробку.

III. Рефлексія. Презентація “Небезпечні
наслідки біотехнології”.

Мультимедіа-технології.
IV. Підведення підсумків уроку
Дискусія з питань, які підготували учні за

темою: 1. У чому переваги генної, клітинної
інженерії? 2. Доводи проти генної інженерії.

V.Домашнє завдання
 Опрацювати параграф 22 підручника;

підготуватися до тематичного оцінювання.
Підібрати цікавий матеріал з періодичної пре-
си щодо сучасних досягнень біотехнології.
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СТРУКТУРНА перебудова
економіки України ставить

вимоги щодо характеру й послідов-
ності реформування національної ос-
віти для забезпечення необхідного
рівня теоретичної та практичної підго-
товки фахівців. Здійснювати реформу-
вання освіти неможливо без активно-
го впровадження в навчальний про-
цес нових педагогічних технологій,
новітніх методик навчання.

Безсумнівно, дослідження зазначе-
них проблем актуальне для всіх струк-
турних компонентів системи освіти.
Після отримання Україною незалеж-
ності й проголошення курсу на демок-
ратизацію та переходу до ринкової еко-
номіки, в освіті відбулися окремі зміни,
але вони майже не торкнулися систе-
ми підвищення кваліфікації, яка має
сприяти якісному виконанню праців-
никами своїх обов’язків, розширенню
меж компетенції, можливості оволо-
діння новими функціональними обо-
в’язками [1].

Сучасна модель підвищення ква-
ліфікації педагогічних працівників
включає курсовий та міжкурсовий пе-
ріоди, які передбачають диференційо-
ване навчання та формування педаго-
гічної майстерності залежно від почат-
кового рівня професійної компетент-
ності.

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß
ÄÈÑÒÀÍÖ²ÉÍÎÃÎ ÍÀÂ×ÀÍÍß

ÄËß Ï²ÄÂÈÙÅÍÍß ÊÂÀË²Ô²ÊÀÖ²¯
ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÈÕ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÏÒÍÇ

Торба Ю. І.
На курсах підвищення кваліфікації

педагогічні працівники отримують
необхідний мінімум знань з сучасних
проблем психології педагогіки та ме-
тодики професійного навчання. Для
міжкурсового періоду визначається
методична робота педагогічних пра-
цівників, яка враховує їх професійні
потреби та зорієнтована на: розвиток
творчої особистості; пріоритетність
використання нетрадиційних форм
педагогічної діяльності; вивчення пе-
редового педагогічного досвіду; са-
моосвіту; розробку авторських мето-
дик та залучення до всіх форм колек-
тивної та індивідуальної методичної
роботи. Але ефективно підтримува-
ти високий рівень професійної ком-
петентності педагогічних працівників
у міжкурсовий період досить важко,
що зумовлено кількома причинами:
відсутністю широкого доступу до су-
часної педагогічної та методичної
літератури через недостатнє фінансу-
вання; утрудненням надання квалі-
фікованої консультативної допомоги
з питань упровадження інноваційних
технологій у навчально-виховний
процес; неможливістю задовольнити
власні  освітні потреби  через
відсутність інформаційного забезпе-
чення. Доступ до передового педаго-
гічного досвіду обмежений, як пра-
вило, рівнем обласного методично-
го центру тощо.

Темпи та характеристика розвитку
системи підвищення кваліфікації педа-
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гогічних працівників, яка на цей момент ще
неповною мірою відповідає сучасним вимо-
гам,  потребує реформування.

Розробку наукових основ післядипломної
освіти було здійснено в працях О.С. Аббасо-
вої, Н.М. Бібік, А.П. Владіславлєва, С.У. Гон-
чаренка, В.І.  Маслова ,  А.С. Нікуліної,
В.В. Олійника та інших учених [2—6].  Разом
з тим необхідно визнати, що жодна сучасна
наукова школа не вирішує проблеми в цілому.

Ми погоджуємося з думкою В.В. Олійни-
ка [6], який вважає, що одним з напрямків
удосконалення організації навчального проце-
су й підвищення якості післядипломної осві-
ти, у тому числі й підвищення кваліфікації, є
використання комп’ютерних навчальних тех-
нологій, зокрема дистанційного навчання.

Дистанційне навчання, за визначенням
О.О. Андреєва [7], – це синтетична, інтеграль-
на, гуманістична форма навчання, що базуєть-
ся на використанні широкого спектра тради-
ційних та нових інформаційних технологій і
їхніх технічних засобів, що використовуються
для доставки навчального матеріалу, його са-
мостійного вивчення, організації діалогового
обміну між викладачем та тим, хто навчаєть-
ся, коли процес навчання некритичний до
їхнього розташування в просторі і в часі, а та-
кож до конкретної освітньої установи.

Основу навчального процесу при дистан-
ційному навчанні складає цілеспрямований
інтерактивний, асинхронний процес взаємодії
суб’єктів та об’єктів навчання між собою та із
засобами навчання, причому процес навчан-
ня індиферентний до їхнього просторового
розташування. Освітній процес проходить у
специфічній педагогічній системі.

Слід звернути увагу на визначення дис-
танційного навчання, подане А.В. Хуторсь-
ким в авторефераті дисертації [8]. Дистанцій-
не навчання — це електронний варіант оч-
ного або заочного навчання, що адаптує тра-
диційні форми занять та паперові засоби на-
вчання в телекомунікаційні.

Як вважає В.В. Олійник [9], ця форма на-
вчання в нинішніх умовах може відіграти роль
каталізатора процесу реформування системи
підвищення кваліфікації. Дистанційне навчан-
ня відповідає існуючим формам і методам на-
вчання, доповнюючи їх на інноваційній ос-
нові, дає змогу значною мірою реалізувати
неперервність навчання педагогічних кадрів.

Перспективним напрямом у процесі вдос-
коналення системи неперервної освіти та
організації підвищення кваліфікації як перма-
нентного процесу науково-методичної та
практичної діяльності педагогічних праців-
ників ПТНЗ є впровадження дистанційного
навчання саме в міжкурсовий період.

Метою цієї статті є обґрунтування  моделі
дистанційного навчання педагогів та озна-
йомлення з досвідом організації підвищення
кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ у
Донецькому інституті післядипломної освіти
інженерно-педагогічних працівників.

Організація підвищення кваліфікації в
міжкурсовий період на базі Internet-технологій
потребує розробки моделі дистанціного на-
вчання, яка має включати: зміст курсів, на-
вчально-програмну документацію; методич-
не забезпечення; завдання на самостійну ро-
боту, навчально-контролюючі програми;
відеозаписи уроків теоретичного й виробни-
чого навчання, проведені кращими педаго-
гічними працівниками; відеосюжети, пов’я-
зані з матеріалом курсу; проблемні і проектні
завдання з курсів; систему консультативної
допомоги.

Модель дистанційного навчання педаго-
гічних працівників у міжкурсовий період, яка
наведена на Рис. 1, має відповідати таким
принциповим положенням:

— інтерактивність навчання (у діалогово-
му режимі через мережу Internet);

— пріоритет самостійної діяльності в про-
цесі одержання та використання інформації;

— оперативна апробація отриманих
знань у реальний навчально-виробничий
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процес, їх практичне осмислення та корегу-
вання;

— гарантування, задоволення особистіс-
них освітніх потреб;

— базування на життєвому та професій-
ному досвіді того, хто навчається;

— стимулювання розвитку творчого по-
тенціалу;

— пріоритет технологій активного на-
вчання над традиційними;

— базування в процесі навчання на праг-
ненні до саморозвитку та самовдосконалення.

При виборі змісту навчання для дистан-
ційного курсу слід ураховувати такі чинники:

— інноваційність та прогностичність
змісту;

— можливість подальшого використання
матеріалу курсу в професійній діяльності;

— переважна проблемність побудови
змісту;

— наявність варіативного компонента,
який формується з урахуванням індивідуаль-
ного запиту користувача мережі;

— можливість застосування гіпертексто-
вої навчальної інформації;

— організація постійного зворотного
зв’язку;

— можливість подання змісту навчання в
інтегрованому або модульному вигляді.

Рис. 1. Модель дистанційного навчання
в міжкурсовий період

На вибір змісту навчання та його органі-
зацію істотно впливає форма організації на-
вчання. При самостійній індивідуальній роботі
педагогічний працівник працює за індивіду-
альним планом, який складений з урахуван-
ням його професійних запитів. Він може епі-
зодично користуватись консультаціями вик-
ладачів інституту підвищення кваліфікації. З
кожної теми плану передбачається підготов-
ка завдання на самостійну роботу, що вклю-
чає літературу для вивчення теми та мето-
дичні рекомендації з виконання практичних
завдань. У ході навчання можливе викорис-
тання як традиційних інформаційних засобів
навчання, так і всіх доступних джерел інфор-
мації телекомунікаційної мережі. Залежно від
поставленої мети навчання може завершити-
ся виконанням творчої роботи, написанням
реферату, тестуванням. Така форма навчання
може бути рекомендована для досвідчених
педагогічних працівників.

В інтерактивному режимі спілкування
можливий також варіант роботи за схемою:
запит за конкретною темою → підготовка ме-
тодичного забезпечення → консультація вик-
ладача → самостійна робота над темою при
корекції з боку викладача → виконання конт-
рольних завдань різного рівня складності. Така
форма навчання більше рекомендована для
педагогічних працівників-початківців. Зміша-
на форма навчання поєднує в собі риси двох
вищеописаних форм. Деякі теми (нові та
складні для самостійного засвоєння) можуть
вивчатися в інтерактивному режимі. Більш
легкі теми, що вимагають використання до-
даткових джерел інформації з мережі, а також
пов’язані з виконанням творчих, проблемних
і пошукових завдань, можуть вивчатися й ви-
конуватися самостійно. Така форма навчання
рекомендується для педагогічних працівників
зі стажем роботи від 5 до 15 років.

У ході роботи з освоєння змісту навчання
варто передбачити такі види самостійної
інформаційної діяльності користувачів мережі:

 Комп’ютерні телекомунікації 

Навчально-програмне, дидактичне  
забезпечення 

Тестування з метою визначення  
початкового рівня ЗУН 

Зміст навчання, диференційований в 
залежності від рівня професійної 

компетентності 

Анкетування 

Прогностична 
модель 

компетентності 

Мотивація 

Апробування в 
практичній 
діяльності 

Базовий рівень Поглиблений 
рівень 

Творчий  
рівень 

Під керівництвом 
викладача Змішані форми 

навчання 
Пріоритет  

самостійної роботи 

Вчитель-
куратор 
(автор) 

Вчитель-
координатор 

Поточний контроль 

Підсумковий контроль 
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— робота з гіпертекстом у процесі озна-
йомлення зі змістом фондових лекцій з курсів
“Сучасна методика професійного навчання”,
“Модульна технологія навчання професії”,
“Охорона праці” тощо;

— пошук інформації в мережі Internet;
— робота з інформаційними ресурсами;
— виконання індивідуальних чи групових

проектів, творчих завдань;
— дискусії в мережі, обговорення й колек-

тивне вирішення окремих питань і проблем.
Знайомство різних груп слухачів у мережі

Internet за допомогою електронної пошти доз-
волить вирішити вельми гостру проблему
обміну педагогічним досвідом серед різних
регіонів країни.

Імовірно, що в наш час існує низка об’-
єктивних труднощів, що не дозволять широко
впровадити дистанційне навчання в міжкур-
совий період. Організація такої форми підви-
щення кваліфікації на базі телекомунікацій як
доповнення до основного в курсовий період
буде сприяти підвищенню науково-методич-
ного потенціалу, інформаційної культури і про-
фесіоналізму педагогічних працівників, ство-
рювати умови для задоволення їхніх особис-
тісних освітніх потреб.

У Донецькому інституті післядипломної
освіти інженерно-педагогічних працівників
здійснюється підвищення кваліфікації педаго-
гічних працівників ПТНЗ за дистанційною
формою.

Основними документами, що визначають
організацію, планування та проведення дис-
танційного підвищення кваліфікації, є: “Поло-
ження про організацію дистанційного навчан-
ня у післядипломній педагогічній освіті” та
навчальний план.

Навчальний план підвищення кваліфікації
інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ
розроблений на основі вимог “Національної
доктрини розвитку освіти України у XXІ
столітті “, Законів України “Про загальну се-
редню освіту”, “Про професійно-вищу освіту”,

“Про вищу освіту”, покликаних забезпечити
поглиблення професійних знань та вмінь інже-
нерно-педагогічних працівників ПТНЗ, збага-
чення їхнього духовного та інтелектуального
потенціалу.

Метою навчання за цим навчальним пла-
ном є підвищення професійної компетентності
інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ
відповідно до їх посадових обов’язків з ураху-
ванням сучасних підходів до змісту, форм і ме-
тодів процесу навчання в закладах післядип-
ломної освіти.

Визначена тематика занять зумовлена но-
вими підходами до організації та діяльності
сучасних навчальних закладів.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Диференціація змісту підвищення кваліфі-
кації передбачена в різних формах і методах
проведення занять.

Навчальні плани переглядаються не менш
як один раз на 3—5 років.

План-графік підвищення кваліфікації за
дистанційною формою навчання, що розроб-
ляється на навчальний рік, включає графік
проведення сесій, розклад занять (заходи) на
період проведення сесій.

Навчальні тижні 
1-й 

(7 днів) 
2-19-й 

(4 місяці) 
20-й 

(1 день) 

Аудиторні заняття Сам. 
робо-
та 

У тому числі 
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. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Сучасна методика 

професійного 
навчання. Нові 
педагогічні технології  

28 12 6 6 – 16 1  

2. Інноваційні форми та 
методи навчання і 
виховання  

30 12 6 – 6 18 1  

3. Модульні технології 
навчання професії  

32 10 4 – 6 22 1  

4. Охорона праці та 
безпека 
життєдіяльності у 
ПТНЗ  

4 2 2 – – 2 –  

5. Психологія 
індивідуального 
підходу до особистості 
учня   

24 12 6 – 6 12 1  

6. Формування творчої 
особистості учня 

6 6 4 – 2    

7. Економіко-правові 
питання діяльності 
навчального закладу  

20 8 8 – 2 12 1  

 Разом: 144 62 36 6 20 82 5 4 
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Перед зарахуванням на курси підвищення
кваліфікації слухачі через Iнтернет заповню-
ють анкети та проходять вхідне тестування з
метою визначення рівня їх психолого-педа-
гогічної підготовленості. Кількість слухачів у
навчальній групі складає 25—30 педагогічних
працівників. За групою закріплюється кура-
тор з числа викладачів інституту, який
здійснює координацію навчального процесу,
консультування слухачів та контроль за вико-
нанням ними індивідуальних планів роботи.

Загальний термін навчання, відповідно до
навчального плану, складає 20 тижнів. На пер-
шому тижні проводяться аудиторні заняття
безпосередньо в інституті або в обласному
управлінні. Слухачі отримують індивідуальні
плани роботи.

При роботі в інтерактивному режимі з ко-
ристувачем мережі всі етапи його діяльності
корегуються й перебувають при постійній ме-
тодичній підтримці з боку викладача інститу-
ту. При цьому останній проводить регулярні
й оперативні консультації; пропонує систему
завдань творчого характеру для самостійної
роботи й проекти, у процесі виконання яких
користувач опановує технологію застосуван-
ня нових методів і підходів у навчанні. Постій-
не спілкування викладача й користувача ме-
режі здійснюється електронною поштою. Для
цієї форми навчання можна запропонувати
навчально-тематичний план, де буде перед-
бачена варіативна частина, що враховує інте-
реси тих, хто навчається.

Організаційно-установча й підсумкова сесії
проводяться відповідно до індивідуального
плану (графіка) слухача. Основним змістом
сесій є проведення занять та забезпечення
слухачів методичною документацією й літе-
ратурою, узгодження індивідуальних планів
(графіків), групових консультацій, вхідне та

вихідне комп’ютерне тестування. Перебуван-
ня слухача на сесіях оформляється як відря-
дження на навчання. Тривалість відряджен-
ня визначається навчальним планом та графі-
ком навчання.

З другого по дев’ятнадцятий тиждень пе-
редбачене самостійне вивчення слухачами
змісту навчальних модулів та виконання зав-
дань поточного контролю. Обсяг змісту мо-
дулів установлюється навчальним планом.
Тривалість роботи слухача над змістом кож-
ного з модулів визначається його індивідуаль-
ним планом (графіком) і не може перевищу-
вати двох місяців.

Методичне забезпечення дистанційного
навчання в підвищенні кваліфікації передба-
чає наявність навчально-методичної докумен-
тації з кожного модуля, а також комплекти на-
вчальних посібників.

Навчально-методична документація з кож-
ного модуля складається з пояснювальної за-
писки, навчально-тематичного плану, комп-
лекту навчальних програм дисциплін (тем)
модуля, відповідних рекомендацій з вивчен-
ня дисциплін, контрольних тестів для само-
контролю.

Методичні рекомендації для самостійної
роботи  розміщенні на сайті інституту. Крім
того, під час самостійної роботи слухачі мо-
жуть отримати консультацію від викладачів
інституту через Iнтернет у режимі он-лайн.

Під час самостійної роботи слухачі вико-
нують завдання і згідно з індивідуальним пла-
ном роботи надсилають їх в інститут для по-
точного контролю.

Після зарахування цих завдань протягом
двадцятого тижня слухачі складають комплек-
сний іспит. За результатами успішного скла-
дання отримують свідоцтва про підвищення
кваліфікації встановленого зразка.
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У випадках невиконання слухачем інди-
відуального плану роботи в установлений
термін тривалість  навчання може бути
збільшена, але не більше як на 2 місяці. Рішен-
ня щодо продовження тривалості навчання
приймає ректор інституту на підставі заяви
слухача та рекомендації куратора групи. По-
вторне невиконання слухачем плану є підста-
вою для його відрахування. Наказ про відра-
хування оформляється у встановленому по-
рядку, витяги з наказу надсилаються поштою
слухачам та керівникам навчальних закладів.

Отже, можна зробити висновок, що впро-
вадження дистанційного навчання в процес
підвищення кваліфікації педагогічних праців-
ників професійно-технічних навчальних зак-
ладів дає змогу забезпечити:

— унікальну доступність освіти завдяки
мережі обласних навчально-методичних
центрів ПТО, навчання без відриву від основ-
ної роботи;

— якість підвищення кваліфікації педаго-
гічних працівників, що досягається повним
навчально-методичним забезпеченням;

— високу варіативність навчання, що до-
сягається модульною конструкцією навчаль-
них планів та змісту навчання;

— більш повне задоволення інтересів слу-
хачів залежно від їх підготовки та можливос-
тей. Це досягається індивідуалізацією підходів
до структури та змісту робочих навчальних
планів і порядку їх виконання;

— застосування передових освітніх тех-
нологій, державних (професійних) стандартів
із системою підсумкового модульного конт-
ролю;

Запропонована методика підвищення ква-
ліфікації за дистанційною формою навчання
сприяє відкритості та особистісній орієнтова-
ності системи підвищення кваліфікації педа-
гогічних працівників профтехосвіти, приско-

ренню темпів комп’ютеризації, упроваджен-
ню в навчальний процес інформаційних та
телекомунікаційних технологій.
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НАВЧАЛЬНЕ заняття сьогодні — це
спільна творчість викладача й сту-

дентів, який уже не є пасивним суб’єктом
процесу навчання, тобто “нова доба нової
прагне справи”. Але основні компоненти   на-
вчального процесу  залишились ті ж самі:
мета навчання й завдання навчання (навіщо
навчати?), зміст освіти — чітко окреслена си-
стема знань, умінь, навичок (чого навчати?),
методи навчання — основні шляхи , способи
навчальної роботи вчителя та студентів, за
яких одержуються певні знання, уміння та на-
вички (як навчати?), форми   організації на-
вчання, які забезпечують свідоме оволодіння
навчальним матеріалом (друга частина
відповіді на питання “як навчати?”), засоби
навчання (третя частина відповіді на питан-
ня “як навчати?).

Оптимізація педагогічного процесу безпо-
середньо залежить від оптимального вибору
педагогом методів навчання з урахуванням
рівнів проблемності. Нагадаю їх:

1 рівень — активна роль викладача, па-
сивна роль студента. Викладач сам формулює
проблему та її вирішує.

2 рівень — співпраця викладача зі студен-
тами. Викладач формулює проблему, студент
разом з викладачем вирішує.

3 рівень — викладач створює проблемну
ситуацію, студенти самостійно розв’язують її.

4 рівень — повна самостійність студента.
Викладач дає дані, студенти самостійно фор-
мулюють і вирішують проблему.

Не можна оволодіти технікою вибору
методів шляхом простого запам’ятовування
алгоритму прийняття рішення. При органі-
зації педагогічної діяльності необхідно керу-
ватись діалектичним положенням про кон-
кретність істини й завжди враховувати кон-
кретні умови.

Педагог у конкретній педагогічній ситуації
може вибрати оптимальний метод. І вибір
його повинен визначатись низкою критеріїв,
а саме:

— закономірностями й принципами на-
вчання;

— завданнями навчання й даного стану
зокрема;

— змістом і методами певного предмета,
теми;

— навчальними можливостями студентів;
— особливостями зовнішніх умов;
— можливостями самих педагогів.
За мету у своїй діяльності кожний викла-

дач як творча особистість ставить не сформу-
вати й навіть не виховати, а знайти, підтри-
мати, розвинути людину в людині, закласти
в ній механізм самореалізації особистості. А
це неможливо без знаходження таких методів
і форм, які насамперед скеровані на формуван-
ня студента  з творчим складом мислення,
тобто активних методів навчання.

Активними методами навчання можна

ÑÒÂÎÐÅÍÍß  ÓÌÎÂ
ефективного застосування
активних методів навчання

(з досвіду роботи)

Квасова Т. В.



45

назвати такі, що спрямовані на розвиток у сту-
дентів самостійного творчого мислення та
здібності розв’язувати різні життєві завдання.
Крім того, активним методам навчання при-
таманна чітка пізнавальна діяльність сту-
дентів, тісний взаємозв’язок теорії з практи-
кою, оволодіння діалектичним  методом ана-
лізу та розв’язання складних проблем, розви-
нена рефлексія (розуміння ходу своїх думок,
регуляція процесу мислення), атмосфера
співпраці та партнерства, розвиток необхід-
них навичок спілкування.

Таким чином, активні методи — це мето-
ди, які стимулюють навчальну діяльність . Їх
безліч. Наведу приблизний перелік активних
методів, які використовують на практиці вик-
ладачі вищих навчальних закладів України, у
тому числі й нашого училища:

— навчальна дискусія: використовується
фрагментарно на всіх заняттях—лекція-дис-
кусія, семінар, круглий стіл, судове засідання,
дебати, форум, симпозіум і т.п. (викладачі сус-
пільних дисциплін Л.М. Власенко, Т.В. Ква-
сова, О.М. Сизьонова, Л.А. Чуйкова);

— ділова гра (викладачі клінічних дис-
циплін: В.М. Шарій, Т.М. Науменко, О.А. Іса-
єнко, Л.П. Стоянова, В.В. Єрофеєва та ін.);

— аналіз конкретних ситуацій: етапи —
введення в проблему, постановка цілі,групо-
ва робота над ситуацією, групова дискусія,
підсумкова бесіда (викладачі О.Г. Негреєва,
С.П. Кувичинська);

— тести (усі викладачі);
— проблемне навчання (Л.М. Костенко,

Л.М. Власенко, Н.І. Яловенко, Л.І. Миколен-
ко);

— програмоване навчання ( Костенко
Л.М., Квасова Т.В.);

— інтелектульна розминка (різні види дик-
тантів: буквені, цифрові, графічні тощо, на-
приклад); перевага методу — кожен студент

перебуває в зоні активного опитування й має
бути готовий до відповіді на всі поставлені
питання (О.О. Безштанько, В.І. Литвинюк,
О.Г. Негреєва, А.П. Семеніхіна);

— сократична бесіда: залучення студентів
в евристичну бесіду, учитель запитує, студен-
ти говорять, тобто студент знаходиться весь
час у ситуації постійних роздумів, доведення
своїх думок, пошуку істини (Л.М. Власенко);

— метод мозкової атаки : етапи — форму-
вання проблеми, тренувальна розминка,
“мозкова атака” —  генерація ідей, робота у
творчих групах; оцінка та відбір кращих ідей,
повідомлення результатів роботи груп, оцін-
ка найкращих ідей експертами (О.Г. Негреє-
ва, Л.М. Власенко, В.І. Литвинюк);

— ігри: рольові, навчальні (дидактичні) та
імітаційно-моделюючі (практично всі викла-
дачі училища);

— заняття-модулі (установочно-моти-
ваційні, змістовно-пошукові, контрольно-
смислові, адаптивно-перетворюючі, систем-
но-узагальнюючі, контрольно-рефлексивні)
(А.П. Семеніхіна);

— складання студентами задач, конс-
пектів, довідників, словників, опор;

— робота студентів з опорними конспек-
тами (Н.І. Яловенко, Л.М.Костенко, О.Г. Не-
греєва);

— складання заліків у різних формах;
— брейн-ринги (А.П. Семеніхіна, С.П. Ку-

вичинська);
— метод проектів, який дає студентам

можливість відчути практичне значення ме-
дичної освіти, сприяє формуванню в них
умінь та навичок застосування й удосконален-
ня набутих знань. Використовуються різні
типи проектів — дослідницькі, творчі, ігрові,
інформаційні, практичні ( викладач суспільних
наук Л.М. Власенко);

— відеометод ( в училищі створена пре-
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красна відеотека для загальноосвітніх, соціаль-
но-гуманітарних і природничо-наукових дис-
циплін);

— семінар, різні його типи;
— нетрадиційні заняття;
— методи контрольних запитань тощо.
І, звичайно, не можна не сказати про вла-

стивості комп’ютера, який забезпечує можли-
вості для наочно-образного мислення, мотор-
них і вербально-комунікативних навичок,
цілеспрямованості й соціалізації, коли голов-
ним аспектом навчання стає не запам’ятову-
вання правил, а процес мислення.

Якщо порівняти ефективність методів на-
вчання щодо стимулювання, то найбільш сти-
мулюючими до продуктивного мислення, за-
стосування отриманих знань і вмінь, прояву
ініціативи, самостійності, колективного
співробітництва є такі методи,  як : бесіда, дис-
кусія, практичний метод, пізнавальна гра,
методи програмованого навчання, навчаль-
ний контроль та ситуаційний метод. І водно-
час ефективними методами щодо використан-
ня для формування світогляду, мислення, те-
оретичних знань, пізнання інтересу, практич-
них умінь, пам’яті, активності, уміння добу-
вати, систематизувати й застосовувати, для
розвитку вміння вчитися, навичок самоосві-
ти, волі, здатності висловити думки, навичок
поглиблення  знань, умінь та емоцій є бесіда,
лекція, дискусія, робота  з книгою, демонст-
рація, ілюстрація, відеометод, лабораторний
та практичний методи, пізнавальна гра, ме-
тоди програмованого навчання, меншою
мірою навчальний контроль, ситуаційний
метод, розповідь та метод вправ.

Тому на сьогоднішній день наш колектив
віддає перевагу, у першу чергу, методам сти-
мулювання й мотивації навчальної діяльності,
які формують зацікавленість до навчання, по-
чуття обов’язку й відповідального ставлення

до навчання. Але ми не відкидаємо й методи
організації та здійснення навчальної діяльності
та методи контролю й самоконтролю.

Таким чином, у процесі навчання для зас-
воєння змісту конкретного матеріалу необхід-
но добирати цілу низку методів навчання, ке-
руючись при цьому метою навчання, рівнем і
ступенем активності студентів, вибираючи
оптимальний варіант.

Творчий потенціал особистості завжди
більший за той, що можна зафіксувати, а сама
вона багатша змістом за все те, що бачимо в
актах її конкретної діяльності. Отже,  у сучас-
них умовах викладачеві, як ніколи, необхідно
не тільки по-новому вчити, але й по-новому
вчитись, бути в постійному творчому пошу-
ку, шукати нові форми та методи оптимізації
навчального процесу.

Звичайно, не  все залежить від викладача,
хоча вважаю, що на 90% саме від нього.

У першу чергу, вважаю, слід зупинитися
на створенні доброзичливої атмосфери для
плідної праці й навчання. А це залежить від
керівництва навчального закладу. Саме цим
обумовлена проблема, над якою протягом уже
трьох років працює педагогічний колектив
Лисичанського державного медичного учи-
лища: “Науково-методичне забезпечення
оновлення змісту освіти й створення нової
системи методичного та інформаційного за-
безпечення, упровадження педагогіки толе-
рантності в навчально-виховний процес”.
Наші викладачі весь час шукають відповіді на
питання:

— Як навчати “душевних ліків” для ліку-
вання тіла, оскільки  праця медика є Служін-
ням?

— Як навчати вчитися щодня, наполегли-
во й уперто, добиваючись гармонії між знан-
нями й загальною культурою?

— Як вчитися спілкування?
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— Як виховувати так, щоб студенти відчу-
вали себе повсякчас  українцями й громадя-
нами Української держави?

Створенню умов для ефективного вико-
ристання активних методів навчання в учи-
лищі сприяє цілісна система методичної ро-
боти.

У першу чергу, звичайно, якісна розробка
робочих навчальних програм кожним викла-
дачем.

По-друге, це навчально-методичний ком-
плекс предмета, який розробляє викладач : а
в ньому якісні методичні розробки до кожно-
го навчального заняття — це вже творчий ар-
сенал викладача.

По-третє,   це спільні засідання циклових
комісій , на яких заслуховуються різноманітні
питання з методики організації та проведен-
ня різних типів навчальних занять, обміну
досвідом  роботи викладачів з проблеми року
зокрема.

По-четверте, це засідання педагогічної
ради училища, де також заслуховуються пи-
тання теорії педагогіки й психології, питання
впровадження педагогіки толерантності та
створення відповідних умов для ефективно-
го використання сучасних технологій навчан-
ня й виховання та активних методів навчан-
ня. На цих засіданнях, як правило, вироб-
ляється стратегія діяльності колективу на пер-
спективу.

По-п’яте, це засідання психолого-педаго-
гічного семінару, де розглядаються питання
об’єктивного використання тих чи інших ме-
тодів навчання відповідно до вікових та пси-
хічних особливостей підлітків та юнацтва.

По-шосте, в училищі працює комісія щодо
узагальнення, систематизації та розповсю-
дження передового педагогічного досвіду
викладачів училища й викладачів ВНЗ області,
зокрема медичних училищ.

По-сьоме, у методичному кабінеті учили-
ща наявні всі необхідні матеріали на допомо-
гу викладачам   з питань підготовки та прове-
дення різних типів навчальних занять, папки
“На допомогу викладачеві”, дібрані статті з
періодики з досвіду використання сучасних
технологій навчання, у тому числі й активних
методів. Методичний кабінет училища кож-
ного року готує кожному викладачеві добірку
матеріалів з різних питань організації навчаль-
ного процесу (модульного навчання, рейтин-
гової системи, сучасних моделей навчально-
го заняття, нетрадиційних навчальних занять)
та ін.   16 періодичних видань з питань педа-
гогіки та психології, які надходять до методич-
ного кабінету училища, дозволяють бути в
курсі всіх подій в інших навчальних закладах
України й зарубіжжя. У методичному кабінеті
є картотеки журнальних статей, передового
педагогічного досвіду тощо. Складені списки
рекомендованої літератури для вивчення вик-
ладачам училища. Нормою стали індивіду-
альні консультації для викладачів училища, які
проводить завідувач методичного кабінету з
усіх питань організації навчального процесу.

Усі ці заходи, безумовно, сприяють ефек-
тивному використанню не лише активних ме-
тодів навчання, а й сучасних технологій на-
вчання, розробці сучасного навчально-мето-
дичного та інформаційного забезпечення.

Таким чином, педагогічний колектив на-
шого училища вбачає за мету своєї діяльності
подальше оновлення змісту медичної освіти,
принципів, методів та прийомів навчання й
виховання, пошук нових форм організації на-
вчально-виховного процесу. Майбутнє свого
навчального закладу ми пов’язуємо з надан-
ням освіти, адекватної світовим стандартам
за  змістом  і національною спрямованістю, і
спрямовуємо колектив на пошук нових, твор-
чих звершень і відкриттів.
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ГОЛОВНЕ завдання будь-якого на-
вчального закладу — навчити учня чи

студента самостійно навчатися, зокрема на-
вчатися мови. Навчання української мови у
вищому навчальному закладі має традиції й
тривалу історію, але з набуттям України ста-
тусу незалежної держави ніби почало новий
відлік часу. Тому інтерес до стратегій опану-
вання мови посилюється в колі науковців і
викладачів-практиків.

Зарубіжна психолінгвістика та лінгводи-
дактика пропонують досить широкий спектр
підходів до класифікації стратегій, що стосу-
ються різних аспектів набування знань, ово-
лодіння прийомами діяльності, мовної компе-
тенції. Однак, труднощі з визначенням стра-
тегії як психолінгвістичного та дидактичного
поняття зумовлюються різними критеріями їх
диференціації та категоризації.

Стратегії важко визначати та класифікува-
ти в першу чергу тому, що такі терміни, як
«процес виконання», «програма дій», «мікро-
стратегії», «макростратегії» по-різному тлума-
чаться прихильниками різних  наукових
підходів. Найпоширенішим у дидактиці є по-
ведінковий критерій диференціації стратегій,
за яким діяльність учнів, студентів розгля-
дається за процесуальними характеристика-
ми розв’язання навчального завдання. Юд-
жин Галантер такі стратегії називає планами:
«...незважаючи на те, керується свідомим пла-
ном процедура прийняття рішень чи ні, вибір
здійснюється згідно з планом. Такий план має
бути названий стратегією» [1, с. 62]. Експе-
риментальні дані свідчать, що навчання ди-
тини ґрунтується на досить стабільному на-
борі стратегій, а саме: пошуку інформації, по-
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до визначення навчальної стратегії
слідовного підбору схожих об’єктів, відбору
та аналізу інформації [2, с. 179—185]. Від інди-
відуальних особливостей дитини залежить
тип стратегії, який вона обирає для досягнен-
ня мети. Це або пошук і користування інфор-
мацією тільки певним чином (діяльність за
інструкцією), або випадковий підбір схожих
елементів (асоціативний шлях), або цілеспря-
мований аналіз інформації (підготовка інфор-
маційної бази, чи те, що називають «вивчити
питання»).

Деякі автори розмежовують основні стра-
тегії, які спрямовані на вивчення матеріалу
(стратегії запам’ятовування, розуміння, про-
дукування мовних одиниць та зв’язного
тексту) і так звані стратегії підтримки, які впли-
вають на мотивацію учня чи студента (дидак-
тична гра, змагання) [3, с. 24—28].

Традиція кваліфікувати діяльність як стра-
тегії викладача, з одного боку, та студента, з
іншого, підтримується тими авторами, які про-
цес навчання репрезентують як два діяльнісні
процеси: когнітивний – студента та інформа-
тивно-контролюючий – викладача. Ю.С. Кри-
жанською та В.П. Третьяковим розвивається
система стратегій американських психологів
Стейнберга і Міллера, яка ґрунтується на
особливостях взаємодії партнерів у спілку-
ванні. У комунікації одна сторона прагне кон-
тролювати ситуацію та керувати нею задля
реалізації мети, не пов’язаної зі спілкуванням
безпосередньо. Цією стороною виступає вик-
ладач, який спілкується зі студентом і змушує
його відповідати на запитання, щоб вироби-
ти навички усного мовлення. Інша сторона
займає позицію слухача, завданням якого є
розуміння вимог та позиції партнера. Цією
стороною здебільшого є учень, студент. Ав-
тори вказують, що аналіз взаємодії стосунків
суб’єктів-«контролерів» та суб’єктів-«зро-
зумільців» дозволяє знайти цікаві законо-
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мірності спілкування [4, с. 158]. Частиною
стратегії «контролера» є прагнення змусити
партнера прийняти свій план взаємодії, своє
розуміння ситуації, у той час як стратегія «за-
розумільців» демонструє прагнення адаптува-
тися до стилю спілкування партнера. Орієн-
тування на контроль передбачає встановлен-
ня й диктування правил взаємодії, а орієнту-
вання на розуміння передбачає пристосуван-
ня до правил спілкування, визначених конт-
ролером. Неважко спроектувати таку модель
спілкування на навчальний дискурс і визна-
чити обидва типи стратегій як стратегії
співдіяльності навчання.

У вітчизняній педагогіці стратегії часто
розглядаються інструментом проектування
педагогічного процесу. Підтримуючи думку
В.Г. Асєєва про єдність змістової та динаміч-
ної сторін особистості, В.С. Безрукова квалі-
фікує стратегії як системотворчі компоненти
проектування педагогічного процесу, поділя-
ючи їх на змістові та динамічні [5, с. 123].
Змістова стратегія проектує зміст, методи і
форми становлення та розвитку необхідних
рис особистості учня чи студента. Мета й ди-
дактичні завдання при цьому приймаються як
об’єктивно задані. Педагог шляхом залучен-
ня таких стратегій шукає способи впливу на
особистість згідно з поставленими навчаль-
ними та виховними цілями. Динамічна стра-
тегія враховує в якості системотворчого ком-
понента об’єктивно задані можливості учня
(студента) і, відштовхуючись від них, варіює
цілі навчання. Таким чином, дидактична стра-
тегія виконує системотворчу функцію в про-
ектуванні навчання та виховання.

Стратегії, що виступають орієнтувальною
основою діяльності набуття знань і здібнос-
тей учнів, можна представити як стратегії інте-
ріоризації (перенесення у внутрішній план) та
екстеріоризації (перенесення психічного
змісту назовні, у комунікацію) [6, с. 474—480].
Теорія інтеріоризації найповніше розроблена
П.Я. Гальперіним. Стратегії інтеріоризації
організовують одночасне накопичення знань
та прийомів оперування ними. Саме оволоді-
ння цими прийомами є стратегічною метою.
Тактики реалізації стратегій інтеріоризації

включають: ознайомлення учнів чи студентів
із способами оперування знаннями, тренуван-
ня дій розумової діяльності на різноманітно-
му матеріалі; перенесення  опанованих
прийомів на розв’язання нових завдань. Та-
ким чином, формування прийомів розумової
діяльності здійснюється внаслідок реалізації
стратегій інтеріоризації : засвоєння змісту дій
(прийомів), самостійне застосування дії, пе-
ренесення вмінь у нову навчальну ситуацію.
Зворотний процес екстеріоризації , яку орга-
нізують процеси розуміння, є представленням
думки у формі соціально відтворюваної струк-
тури. Це відбувається в комунікації партнерів
спілкування. Тому стратегії екстеріоризації
співвідносяться з комунікативними стратегі-
ями, які традиційно виділяє педагогічна пси-
хологія. Цикл розвитку діяльності (діяльності
навчання в тому числі) складається з послідов-
ної інтеріоризації та екстеріоризації засвоєн-
ня матеріалу. Поряд з цим у навчанні реалізу-
ються стратегії осмислення помилкових дій –
стратегії рефлексії. Рефлексія спрямована на
пошук причин помилок і труднощів (зокрема,
у побудові діалогу, в описуванні предмета чи
явища, у переказі тексту тощо), унаслідок яко-
го студент (учень) приходить до висновку про
невідповідність засобів розв’язання рівню
складності завдання. Інтуїтивне розв’язання
через здогадку має характер компенсаторної
стратегії. У багатьох класифікаціях рефлек-
сивні та компенсаторні стратегії ототожню-
ються.

Навчання, яке здійснюється з використан-
ням проблемного методу, має таку по-
слідовність дій: практична діяльність (наприк-
лад, написання тексту-переказу), фіксування
труднощів, які виникли під час написання;
створення проблемних завдань, які екстеріо-
ризують труднощі, що виникли; усвідомлен-
ня й рефлексія помилок, проектування нових
дій та їх реалізація [6, с. 480]. Проблемні стра-
тегії можуть вважатися метакогнітивними або
стратегіями підтримки мотивації в навчанні.

Якщо поняття «стратегії» пропонується як
вивідне від уявлень про продукування мов-
лення, то двома їх основними різновидами
визнаються стратегії редукування і стратегії
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досягнення результатів. У таких класифікаці-
ях поняття стратегії є терміном когнітивісти-
ки і включене в модель процесу творення
мовлення з урахуванням прагматичних прин-
ципів Г. Грайся [7, с. 217—237]. При викори-
станні стратегій сприйняття та продукування
мовлення мовні ресурси використовуються як
неусвідомлені, інтеріоризовані; комунікативні
стратегії вимагають більшої міри усвідомлен-
ня, оскільки мовлення в них служить засобом
орієнтування в комунікативній ситуації. Але
можна погодитися з висновком Р. Елліса, що
стратегії оволодіння мовою, по суті, є страте-
гіями виконання завдань сприйняття та про-
дукування текстів [8].

Поведінковий критерій покладено в осно-
ву визначення стратегій при розгляді мови як
системи на основі того, що стратегія представ-
ляється як механізм формування навичок мов-
лення [9]. До них відносять: стратегії систе-
матизації мовних явищ, стратегії контролю
над мовленнєвими помилками, стратегії ко-
ристування мовними одиницями. Конкретні
дії в межах таких стратегій іменуються такти-
ками: тактики віднесення дієслів до дієвідмін,
тактики відмінювання кількісних числівників
за типами, тактики побудови підрядних сло-
восполучень зі зв’язком узгодження між го-
ловним та залежним словом. Стратегії на-
вчання мови обираються з урахуванням не-
залежності мовного контексту, який досягаєть-
ся за допомогою певних граматичних спо-
собів. Стратегії вибору лексичних одиниць,
комплектації висловлювання школярем по-
роджуються необхідністю вжити висловлю-
вання текст поза контекстом у межах навчаль-
ного дискурсу. Більшість з того, про що йдеть-
ся на шкільних заняттях, і те мовлення, яке
тренується і здійснюється на них як навчаль-
не завдання, перебуває поза реальною ситуа-
цією. Тому лінгвістичний контекст у процесі
навчання мови заміняє реальний, реальну
життєву ситуацію. А отже, стратегії навчання
не тільки організовують діяльність мовлення,
але й компенсують реальну мовленнєву си-
туацію її навчальною моделлю. Такою ж мірою
це стосується й вивчення мови у вищому на-
вчальному закладі, де мовлення має здійсню-

ватися на основі моделювання професійних
ситуацій, які гіпотетично можуть виникнути
в дійсності. Така незалежність мовного кон-
тексту може забезпечуватися її імітацією в ро-
льових іграх, дискусіях.

Більшість стратегічних концепцій усе ж
торкається процесів користування мовою, а
не її оволодіння. Усі стратегії користування
О. Залевська віднесла до двох груп: стратегії
планування, що включають семантичне спро-
щення, мовне спрощення; а також стратегії
коригування, що включають передартикуля-
ційний моніторинг та післяартикуляційний
контроль [10, с. 337].

Процес навчання, який, як ми доводимо,
не може бути забезпечений тільки когнітив-
ними стратегіями, потребує розроблення
лінгводидактичних стратегій, які організують
свідоме досягнення навчальних завдань в опа-
нуванні мовлення. Такий підхід не є пошире-
ним у зарубіжній дидактиці. Спроби побудо-
ви цілісної стратегічної концепції в лінгво-
дидактиці належать Дж. О’Маллі, Дж. Рубін,
Р. Оксфорд.

За О’Маллі, прийнято виділяти такі ос-
новні типи навчальних стратегій:

◊ когнітивні стратегії, які безпосередньо
пов’язані з маніпулюванням навчальними
матеріалами, їх засвоєнням та трансформа-
цією. В основі когнітивних стратегій лежать
ментальні процеси, які безпосередньо спря-
мовані на опрацювання навчальної інфор-
мації, забезпечення її засвоєння, зберігання та
відшукування в пам’яті. Вони включають так-
тики студентів під час виконання навчальних
завдань на трансформацію мовного матеріа-
лу (перебудуйте речення, збагатіть висловлю-
вання епітетами);

◊ метакогнітивні, які включають обмірко-
вування процесу навчання, його планування,
контроль за розумінням чи продукуванням
мовлення по ходу його здійснення, самооці-
нку результатів навчання. Ці стратегії вимага-
ють виходу учня (студента) за межі власних
інтелектуальних процесів. Такі стратегії перед-
бачають усвідомлення того, що виконує
суб’єкт навчання і актуалізують його здатність
відстежувати і свідомо регулювати викорис-



51

тання тактик у різних навчальних ситуаціях.
Знання про те, як і що вивчає, чого навчаєть-
ся в певний момент студент, є метакогнітив-
ним рівнем. Отже, метакогнітивні стратегії
пов’язані з осмисленням навчального проце-
су, плануванням пізнавальної діяльності, ке-
рованим розумінням та продукуванням
текстів та їх оцінкою;

◊ соціально-емоційні стратегії, під якими
розуміються спілкування, взаємодія, поста-
новка запитань, групова робота. Ці стратегії
пов’язані з колективною навчальною діяль-
ністю [11, с. 21—46].

За Джоан Рубін, стратегії навчання по-
діляються на дві загальні групи: прямого
впливу на навчання та опосередкованого
впливу на навчальний процес. До перших
належать:

◊ стратегії з’ясування підтвердження (коли
студент просить проілюструвати положення
прикладами, надати зразки використання сло-
ва в певному лексичному значенні);

◊ моніторинг (перевірка власних письмо-
вих робіт та виправлення помилок однокур-
сників);

◊ заучування (словникові диктанти, впра-
ви на орфограми та пунктограми);

◊ здогадка чи індуктивне виведення (ус-
тановлення первинного значення слова че-
рез значення кореневої морфеми, як у словах
вікно від око, область від волочити і т. п.; ус-
тановлення значення неповного речення з
контексту);

◊ дедуктивне міркування (порівняння
форм слова, спосіб формулювання визначен-
ня дієслова за аналогією до попереднього
визначення іменника);

◊ практичні стратегії (перекази, творчі
роботи, експериментальні завдання). До опо-
середкованих стратегій віднесено спілкуван-
ня в групі, тьюторська допомога, аудіювання,
перегляд тематичних телепередач, тобто такі,
що цілком залежать від умов та форм співпраці
на занятті [12, с.117—131].

Класифікація стратегій Ребеки Оксфорд
узгоджується з тим, що її автор трактує мету
навчальних стратегій мови як розвиток кому-
нікативної компетенції людини. Такі стратегії

мають допомогти студентам брати участь у
комунікації й будувати мовну систему. Серед
дванадцяти особливостей стратегій вивчен-
ня мови вона називає: внесок стратегій у фор-
мування комунікативної компетенції студен-
та, акумулювання в стратегіях когнітивної,
афективної та соціальної складових, здатність
стратегій простежуватися й не простежува-
тися з боку викладача та самого студента, мож-
ливість навчання стратегій. Усі стратегії
Р. Оксфорд поділяє, так само, як і Дж. Рубін,
на прямі та опосередковані. До прямих (що
прямо впливають на навчальний процес) на-
лежать стратегії запам’ятовування, когнітивні
та компенсаторні. До опосередкованих нале-
жать афективні (пов’язані зі створенням по-
зитивних чи негативних емоцій від навчан-
ня) та соціальні (що стимулюють спілкування
студентів між собою та з викладачем).

Найближче до постановки питання стра-
тегій саме як лінгводидактичного інструмен-
ту, який можна виробляти й використовува-
ти в педагогічних умовах, підійшов Р. Елліс.
Він визначає стратегії як процеси, завдяки
яким учень чи студент акумулює нові прави-
ла користування мовою, автоматизує вже на-
явні шляхом:

◊ осмислення й обробки сприйнятої на-
вчальної інформації;

◊ спрощення й  інформації за допомогою
наявного досвіду;

◊ вбудування нового знання в ієрархію
знань, умінь та навичок мовленнєвої діяль-
ності [8].

Застосування стратегій залежить від пе-
редбачуваного кінцевого продукту – вислов-
лювання, тексту. Тому «дидактична стратегія
навчання мови ґрунтується в першу чергу на
комунікативній та прагматичній функції мови»
[13, с.142]. Мовлення має вид висловлюван-
ня, тексту, який виробляється у спілкуванні й
призначений для спілкування. Такий текст має
характер або готових кліше, які засвоюються
й відтворюються в мові цілісно, без структур-
ного добору (на зразок уживання стійких сло-
восполучень, усталених початків та закінчень
службової записки, норм оформлення творів
епістолярного жанру тощо). Тут велику роль
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відіграють субстратегії. Субстратегіями ми
вважаємо стратегії користування вже наявним
мовленнєвим досвідом, які в процесі побудо-
ви дидактичних стратегій оволодіння мовою
виступають як доповнюючі, допоміжні, підпо-
рядковані, супутні, суміжні. Зокрема, такими
є субстратегії пам’яті, оскільки свого часу певні
мовні елементи заучувались, а потім відтво-
рювалися чи імітувалися в мовленні. Студен-
там першого курсу університету слід прига-
дати матеріал шкільної програми, що стосуєть-
ся використання вставних одиниць у мов-
ленні, перш ніж давати завдання написати
службовий лист-переконання. Але оволоді-
ння так званим творчим мовленням (за
Р. Еллісом) вимагає стратегій продукування
тексту, побудованих на гіпотезі тексту – пе-
редбачення його структури, змісту, композиції,
мовних засобів, ужитих у ньому. Перевірка
гіпотези може здійснюватися рецептивно,
через аналіз сприйнятої від викладача інфор-
мації (викладач розповідає правила оформлен-
ня службової записки, а студенти сприйма-
ють і нотують основні моменти); продуктив-
но через створення висловлювання, тексту
(студенти представляють зразки текстів, са-
мостійно опрацювавши навчальну інформа-
цію); метамовним шляхом, через обговорен-
ня цих питань з викладачем, постановку пи-
тань до викладача, пошук додаткової інфор-
мації в підручнику тощо; інтерактивно, у про-
цесі комунікації, коли помилки у створенні
такого тексту призведуть до нерозуміння його
співрозмовником або викривлення смислу.

Основні механізми реалізації лінгводидак-
тичної стратегії можна виділити за допомо-
гою дослідження процесу переходу від мов-
леннєвої програми до її реалізації в мовному
коді, як це зробив О.О. Леонтьєв [14, с. 21—
28]. Він указав на низку механізмів, що забез-
печують таку реалізацію. Це механізми:

◊ вибору лексичних одиниць;
◊ програмування висловлювання;
◊ граматичного прогнозування;
◊ перебирання та зіставлення синтаксич-

них варіантів;
◊ закріплення та відновлення граматич-

них «зобов’язань».

Спираючись на цю послідовність ме-
ханізмів, концепцію стратегій розвивали й
вітчизняні вчені. Г. Богін здійснив спробу по-
будувати лінгводидактичні стратегії як пара-
метричні полікомпонентні моделі діяльності,
у яких відобразилися: по-перше, найважливіші
сторони мови (фонетика, граматика, лекси-
ка), по-друге, основи мовленнєвої діяльності
(говоріння, слухання, письмо, читання), по-
третє, рівні мовленнєвої здатності, рівні го-
товності до мовленнєвої діяльності [15, с. 3].
Конкретне втілення стратегій було експери-
ментально перевірене в процесі вивчення іно-
земної мови студентами-нефілологами.

Стратегіями вивчення рідної мови часто
представляється деяка узагальнена система
дидактичних орієнтирів. Так, Л.І. Айдаровою
[16, с. 45] серед таких стратегій були названі:
широке теоретичне орієнтування в матеріалі
рідної мови та забезпечення подальшого мов-
леннєвого розвитку особистості. Незважаю-
чи на те, що зазначені стратегії розглядалися
автором у процесі навчання молодших шко-
лярів, усе ж їх дослідження має узагальнений
характер і стосується системно-комунікатив-
них ознак мови, парадигма якої може бути
представлена як система значущих форм уч-
ням будь-якого віку.

Більшість з указаних концепцій стосують-
ся засвоєння другої мови, але всі автори
стверджують, що кероване засвоєння рідної
мови не відрізняється на рівні концептуаль-
них засад побудови процесу засвоєння, хоча
й має відмінності на рівні тактик. Спроби по-
будови окремих стратегій вивчення українсь-
кої мови в школі були здійснені Т.К. Дончен-
ко, К.М. Плиско. Стратегічно-діяльнісний ха-
рактер має процес «збагачення учнів мовни-
ми засобами» [17, с.10]. Такий процес
здійснюється поетапно і включає: збагачення
мовної компетенції учнів словами, їх значен-
нями й формами; збагачення граматичними
конструкціями; формування вмінь користува-
тися мовними засобами в мовленнєвій прак-
тиці. Навчання створення тексту теж має
діяльнісну специфіку, оскільки є «організацією
найрізноманітніших дій, спрямованих на ус-
відомлення структури та змісту тексту в їх
єдності, добору мовних засобів, що відобра-
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жають його цілісність, зв’язність, варіант-
ність…підпорядкування цієї роботи комуніка-
тивній діяльності…» [17, с.20]. Деякі види
навчально-пізнавальної діяльності школярів,
визначені К.М. Плиско як «постановка й ви-
конання програмованих завдань», «постанов-
ка й виконання алгоритмічних завдань», по-
становка й розв’язання проблемних питань і
завдань», «організація і проведення само-
стійного спостереження й аналізу мовного
матеріалу», самостійний вибір мовних засобів
при конструюванні мовного матеріалу» тощо
[18, с. 188—198], по суті, є тактиками стра-
тегії керованого оволодіння мовою.

Дослідження різних учених, представників
різних дидактичних напрямків у галузі стра-
тегій засвоєння мови, безперечно, дають ре-
зультати, які узгоджуються між собою. Проте
їх огляд свідчить, що деякі аспекти все ще ли-
шаються поза серйозною увагою внаслідок
труднощів діагностування процесів утілення
та результатів застосування стратегій. Так, у
вищій школі відповідність між стратегіями
навчання та його успішністю є й досі нез’ясо-
ваною через відсутність чітких критеріїв оцін-
ки такої відповідності, а також через те, що
стратегії мають обиратися студентами, а не
використовуватися як обов’язкові, без узго-
дження з їхніми особистісними особливостя-
ми навчання. Спільний для викладача й сту-
дентів процес вибору та побудови таких стра-
тегій є актуальним завданням дидактики вищої
школи на теперішньому етапі її розвитку.
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ФАХОВА підготовка вчите-
ля початкових  класів

органічно включає ознайомлення
студентів з методичними особливо-
стями організації ігрової діяльності
молодших школярів. Справжній пе-
дагог завжди знайде місце у власній
виховній палітрі  для низки ігор –
математичних, мовленнєвих, му-
зичних. Лише тоді вчитель зможе
необхідно збагатити прийоми на-
вчально-виховної роботи з дітьми
цієї вікової категорії на засадах при-
родовідповідності.

Природа ігрової діяльності  тра-
диційно цікавить дослідників. Кла-
сики педагогічної думки (К.Ушинсь-
кий, А. Макаренко, В. Верховинець,
Я. Корчак, В. Сухомлинський), за-
рубіжні дослідники (Дж. Брунер,
Г. Гетцер, К. Гроос, М. Монтессорі,
Й. Хейзінга, В. Штерн), вітчизняні
психологи (Б. Ананьєв, Н. Ветлугі-
на, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. За-

порожець, Д. Ніколенко, С. Рубінш-
тейн) і сучасні педагоги (Ш. Амо-
нашвілі, Р. Жуковська, Н. Кудикіна,
Л. Макарова, Н. Підгорна, М. Яновсь-
ка) глибоко розкрили історико-філо-
софські,  психофізіологічні та органі-
заційно-методичні особливості ди-
тячої гри. В останні десятиліття зрос-
ла увага до художньо-ігрової діяль-
ності, зокрема до музичних ігор
(Р. Амлінська, А. Андрасян,  Т. До-
рошенко, І. Зеленецька, О. Павлова,
Н. Палій, Ю. Поплавська, Т. Шевчук
та ін.).

Сучасний учитель початкових
класів повинен вільно орієнтувати-
ся в розмаїтті музично-ігрових форм
навчально-виховної роботи з молод-
шими школярами. У процесі профе-
сійної підготовки він повинен опа-
нувати організаційно-методичні ал-
горитми щодо введення музичних
ігор в урочну та позакласну роботу з
учнями. Майбутньому вчителю важ-
ливо розуміти, що кожна музична гра
містить неабиякий дидактичний і
розвивально-виховний потенціал.
Непомітно для себе, мимовільно,
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граючись, дитина оперує вкладеними в гру
знаннями, набуває певних умінь та навичок.
Музичні ігри допомагають дітям краще засвої-
ти нотну грамоту, формують і розвивають
музичні здібності — пам’ять, слух, ритмічне
та ладове відчуття. У процесі музичних ігор
діти набувають потрібні навички — вокаль-
но-хорові, творчо-імпровізаційні, ритмічно-
супровідні та ін.

Крім дидактичних завдань, музична гра
виконує неабиякі виховні функції: збагачує ду-
ховне життя школярів, учить їх спілкуватись,
розвиває дитячу ініціативу, сприяє формуванню
колективізму. Уведення в шкільне життя му-
зичних ігор викликає в учнів радісний настрій,
створює оптимістичний ритм їх навчання та
виховання, благотворно впливає на емоцій-
ну сферу дітей. Музична гра підвищує інтерес
учнів до навчання, оскільки дає кожній дитині
можливість випробувати свої сили, пережи-
ти хвилювання успіху, піднести самооцінку. На
думку дослідників, використання гри в на-
вчально-виховному процесі дійсно можна
назвати методом дитячої радості у формуванні
позитивного ставлення школярів до на-
вчання (О. Богданова, В. Петрова).

Майбутні вчителі початкових класів по-
винні усвідомити, що  організація музичної гри
передбачає дотримання певних методичних
алгоритмів. Насамперед, учителеві слід чітко
визначити, яку музичну гру він проводитиме,
чи відповідає вона темі та змісту уроку (або
виховної справи). Для того, щоб провести му-
зичну гру на належному рівні, необхідно скла-
сти її план, у якому визначити: дидактичну
спрямованість, розвивальні та виховні цілі, ігро-
вий реквізит (унаочнення, роздаткові картки,
музичні інструменти та ін.), хід гри.

Музичні ігри корисно включати в уроки
музики, читання, образотворчого мистецтва,
дбаючи, щоб їхня дидактична спрямованість
відповідала завданням, що ставляться в на-
вчальних програмах з мистецьких дисциплін.
Так само музичні ігри корисно включати в
позакласну виховну роботу (свята, конкурси,
вікторини тощо).

  Студенти Вінницького державного педа-
гогічного університету імені Михайла Коцю-
бинського під час педагогічної практики ши-
роко застосовують у роботі з молодшими шко-
лярами цілу низку музичних ігор, що сприя-

ють не лише  засвоєнню навчального мате-
ріалу, але й активізують розвиток окремих пси-
хічних процесів, уможливлюють формуван-
ня морально-естетичних якостей особистості.
Наведемо приклади деяких ігор, які наші сту-
денти пропонують молодшим школярам —
від шестилітніх першокласників до учнів 4
класу.

«Музичне коло». Дидактична спрямо-
ваність — закріплення музичних   уявлень про
висоту та силу звуку, темп музики; формуван-
ня вмінь ритмічно й виразно рухатися; забез-
печення рухової розрядки на уроці.

Розвивальні та виховні цілі — розвиток
пізнавальної, вольової та емоційної сфер; фор-
мування музичних здібностей; виховання по-
зитивного ставлення до художніх видів діяль-
ності; зміцнення дружніх стосунків в учнівсь-
кому колективі.

Хід гри:  учитель пропонує дітям змаган-
ня на кращого знавця музики. За командою
педагога учні утворюють коло. Дітям поясню-
ються правила гри: під час марширування по
колу уважно слухати музику, розрізняти ви-
сокі й низькі звуки, зміни темпу, динамічні
відтінки й утілювати їх у певних рухах під час
ходьби, бігу, оплесків тощо. Ураховуючи не-
великий обсяг пам’яті та нестійку увагу шес-
тирічних дітей, гру доцільно проводити по-
етапно.

І етап — визначення високих і низьких
звуків: діти марширують по колу під музику,
яку виконує вчитель. Якщо музика звучить у
середньому регістрі, учні тримають руки на
поясі. При переході музики у високий регістр
руки дітей здіймаються догори. Під час зву-
чання  мелодії на низьких нотах учні присіда-
ють і рухаються навприсядки.

II етап — визначення динамічних відтінків
під час ходьби по колу: учні певним чином
реагують на зміни сили звучання супроводу.
Якщо музика виконується голосно, діти мар-
ширують під власні оплески. При тихому зву-
чанні музики учні опускають руки й легенько
йдуть навшпиньках.

III етап — визначення змін темпу: під му-
зику в помірному темпі учні марширують, кар-
буючи крок. Якщо музика звучить швидко, діти
переходять на біг. Під час уповільнення темпу
учні йдуть приставним кроком уперед.

На уроці можна використовувати не всі
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етапи гри, а лише ті, що відповідають змісту
виучуваного музичного матеріалу.

«Чарівна сопілка». Дидактична спрямо-
ваність — ознайомлення з характером звучан-
ня та правилами користування, прийомами
гри на хроматичній сопілці.

Розвивальні та виховні цілі — розвиток
звуковисотного слуху, навичок ритмічної
імпровізації, виховання інтересу до музикуван-
ня, формування естетичного сприймання на-
вколишнього.

Хід гри: дітям роздаються сопілки. Щоб
зацікавити учнів грою, учитель говорить, що
отримані ними сопілки — чарівні й можуть
«зобразити» багато предметів і явищ навко-
лишнього світу. Адже з давніх-давен сопілкарі
майстерно відтворювали звуки природи (учи-
тель може проілюструвати виражальні мож-
ливості інструмента власною грою). Для зао-
хочення дітей доцільне введення в гру казко-
вих атрибутів, наприклад, «чарівної музичної
скриньки», у яку вчитель вкладає заздалегідь
продумані й підготовлені картки із завдання-
ми для індивідуального музикування. Учні по
черзі беруть зі шкатулки картки і, не оголошу-
ючи завдань, виконують їх перед класом у
формі загадок (відтворення певних звуків при-
роди, наприклад, шум дощу, дзюрчання стру-
мочка, виття вітру, спів зозулі, соловейка,
півника та ін.). Клас відгадує, що зображало-
ся сопілкарем.

«Три кити». Дидактична спрямованість
— формування навичок слухання музики,
умінь розрізняти різнохарактерні твори, зок-
рема пісню, танець, марш.

Розвивальні та виховні цілі — активізація
довільної уваги, зміцнення музичної пам’яті,
нагромадження музичних вражень з метою
виховання інтересу до музичного мистецтва,
формування емоційної культури.

Хід гри: учитель розпочинає гру з цікавої,
емоційно насиченої вступної бесіди про без-
межно великий світ музики, про природу му-
зичного мистецтва, про три основні типи
музики — пісню, танець і марш. Далі вчитель
пропонує учням здійснити подорож   «музич-
ним океаном» і зустрітись там з трьома кита-
ми. Дітям роздають різнокольорові, яскраво
оформлені картки з відповідним зображенням.
Умови гри такі: уважно слухати музику, яку
виконує вчитель, розрізняти пісню, танець,

марш і піднімати відповідні картки. Гру бажа-
но проводити у формі змагання між рядами,
партами або окремими учнями.

Можливий ще один, трохи складніший
варіант цієї гри, який доцільно застосовувати
наприкінці кожної навчальної чверті для кон-
тролю за рівнем засвоєння програмового му-
зичного матеріалу для слухання. Дітям про-
понуються музичні твори, що вивчались про-
тягом чверті або півріччя, із завданням не
тільки віднести їх до певного жанру музики
— пісні, танцю, маршу, але й визначити ав-
тора та назву твору. Щоб полегшити виконан-
ня учнями другої половини завдання, на зво-
ротньому боці карток дати перелік прослуха-
них  творів   певного жанру, наприклад:

Пісні:  В.А. Моцарт – Б. Фліс. Колискова;
А. Філіпенко.  Берізонька, А. Штогаренко.
Струмок, Б. Фільц. Морозець та ін.

Танці: К. М’ясков.Український хоровод;
М. Глинка. Полька;  М. Різоль. Гопак; ук-
раїнські народні танці Аркан, Козачок, Мете-
лиця та ін.

Марші: П.Чайковський. Марш дерев’яних
солдатиків; Д. Кабалевський. Кавалерійська;
А. Адамцевич. Запорізький марш та ін.

«Розв’яжи ребус». Дидактична спрямо-
ваність — закріплення знань з музичної гра-
моти, а саме: розташування нот на нотоносці.

Розвивальні й виховні цілі — зосереджен-
ня дитячої уваги на нотному матеріалі, забез-
печення усвідомленого його сприйняття, ак-
тивізація осмисленого запам’ятовування нот,
виховання допитливості та позитивного
ставлення до вивчення музичної грамоти.

Ігровий реквізит — плакати, роздаткові
картки з музичними ребусами (слова, у яких
замість складів -до-, -ре-, -мі-  і т. п.—запис
відповідної ноти на нотоносці), наприклад:
лялька, сірник,   здоров’я,  доміно,  ремісник
тощо.

Хід гри — учитель пропонує дітям роз-
шифрувати заздалегідь підготовлені та яскра-
во оформлені ребуси. Розв’язувати їх учні мо-
жуть індивідуально, колективно, а також по
рядах у формі змагання. Доцільно орієнтува-
ти учнів на самостійне складання ребусів із
запропонованими нотами.

«Луна».  Дидактична спрямованість —
формування навичок відтворення висоти му-
зичних звуків та їх ритмічної організації.
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Розвивальні та виховні цілі — удосконален-
ня музичної пам’яті; розвиток мелодичного та
ритмічного слуху, вокально-хорових навичок;
виховання спостережливості, чуйності, вольо-
вих якостей, упевненості у власних силах.

Хід гри:  окремий учень або група дітей
намагаються точно відтворити мелодію, яку
проспівав учитель. Таким чином діти вико-
нують роль «луни». Гру під контролем учите-
ля можуть проводити також найбільш підго-
товлені діти.

«Оркестр».  Дидактична спрямованість
— формування ритмічного слуху, навичок му-
зикування та ансамблевої гри.

Розвивальні та виховні цілі — активізація
довільної уваги, поглиблення її обсягу та роз-
поділу, розвиток моторно-рухового апарату,
виховання ініціативності, дисциплінованості,
колективізму.

Ігровий реквізит — кілька табличок з гра-
фічним зображенням ритмічних малюнків,
музичні інструменти: бубон, трикутник, бряз-
кальця, палички, тамбурин тощо.

Хід гри:   під керівництвом педагога учні
одночасно виконують кілька ритмічних ма-
люнків. Утворюється так званий «оркестр».
Ритмічні вправи, зображені на табличках,
повинні бути різноманітними, але однакової
довжини. Учитель роздає групам учнів му-
зичні інструменти. Кожна група окремо під ке-
рівництвом учителя відпрацьовує певний
ритм. Коли учні зможуть упевнено викону-
вати ритмічні малюнки, можливе їх поєднан-
ня в «оркестр». Під час одночасного ритміч-
ного виконання вчитель повинен стежити за
правильністю, чіткістю, злагодженістю зву-
чання «оркестру». Щоб полегшити виконан-
ня подібних завдань, учням доцільно пропо-
нувати промовляння  вголос тривалостей,  які
містить у собі ритмічний малюнок:

«Дощик». Дидактична спрямованість —
поглиблення усвідомлення учнями поняття
про співвідношення музичних тривалостей.

Розвивальні та виховні цілі — концентра-

ція уваги, свідомості; розвиток асоціативно-
образного мислення; формування поняття про
зв’язок між музичним та природним ритмом;
виховання точності, організованості, спосте-
режливості. Ігровий реквізит — плакат з гра-
фічним зображенням ритму та допоміжним
текстом.

Хід гри:  учні оплесками відтворюють рит-
мічну вправу, яка об’єднує в собі різні трива-
лості: шістнадцяті, восьмі, чверті та поло-
винні. Учитель порівнює ритм запропоно-
ваної вправи з ритмом дощу, який спочатку
йшов швидко, а потім поступово уповільню-
вав свій ритм. Для полегшення виконання
учнями цієї ритмічної вправи доцільно зас-
тосовувати допоміжний текст, наприклад:
дітям пропонується «зобразити дощик», тоб-
то проплескати вправу, промовляючи вголос
текст, як-от:

   «Живий рояль».   Дидактична спрямо-
ваність— закріплення поняття про звукови-
сотне співвідношення нот, формування нави-
чок сольфеджування, колективного музику-
вання.

Розвивальні та виховні цілі — розвиток
мелодичного й гармонійного слуху, ладового
відчуття; виховання емоційної культури, ко-
лективізму, відповідальності.

Хід гри: групі учнів доручається роль «жи-
вого роялю». Учитель — у ролі виконавця.
Перед тим, як розпочати, потрібно «настрої-
ти» її учасників на певний лад і тональність.
Можна проспівати з учнями мажорну чи
мінорну гаму від обраного звуку, тонічний
тризвук тощо. Після цього учасникам гри «роз-
даються» певні звуки, тобто діти повинні за-
пам’ятати висоту «своїх» ступенів ладу й за
командою вчителя правильно та своєчасно їх
відтворювати. Під керівництвом педагога учні
можуть співати звуки як послідовно, так і од-
ночасно. Таким чином «живий рояль» може
виконувати невеличкі мелодії, інтервали й
навіть акорди.

«Хто це?»  Дидактична спрямованість —
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закріплення поняття про тембр музичних
звуків.

Розвивальні та виховні цілі — формуван-
ня тембрового слуху; поглиблення довільної
уваги, зосередженості; виховання емоційної
та слухацької культури.

Хід гри: дітям пропонується впізнавати
товаришів за тембром голосу;    інший варіант
—  упізнавати інструмент за його звучанням
(у звукозапису).

«Сонце — хмара».  Дидактична спрямо--
ваність— закріплення поняття про мажорний
та мінорний лади та їх виражальні можли-
вості , формування навичок ладової
сольмізації.

Розвивальні та виховні цілі — загострен-
ня ладового відчуття, розвиток емоційно-об-
разного мислення, виховання інтересу до му-
зичного образу.

Хід гри: під керівництвом учителя школярі
вчаться розрізняти й відтворювати мажор та
мінор. Для полегшення засвоєння дітьми своє-
рідності забарвлення цих ладів доцільно ви-
користовувати традиційні порівняння: ма-
жор— «світло», «сонце»; мінор — «тінь»,
«хмара». Суть гри полягає в тому, що учні від
запропонованого вчителем звуку повинні зас-
півати невеличку мелодію: спочатку на сту-
пенях мажору, потім — мінору. При цьому
доцільно застосування допоміжних текстів,
що мають відповідний емоційний настрій,
наприклад:

При розучуванні цих мелодій учитель по-
винен акцентувати увагу дітей на звучанні III
і VI ступенів (у мажорі — радісно, світло, ви-
соко; у мінорі — сумно, темно, низько). Після
того, як діти навчаються правильно співати
запропоновані мелодії від якогось звуку (на-
приклад, «до»), потрібно попросити їх «зоб-
разити» сонце й хмару від інших звуків.

«Ми — композитори».  Дидактична
спрямованість — формування поняття про

   

 

музичний образ, уміння оперувати музично-
слуховими уявленнями, закріплення навичок
музичної імпровізації.

Розвивальні та виховні цілі — збагачення
уяви; розвиток творчого потенціалу, індиві-
дуальних емоційних особливостей; вихован-
ня естетичного ставлення до мистецтва та
навколишнього світу.

Ігровий реквізит — плакати, роздаткові
картки зі словесними текстами для імпрові-
зацій.

Хід гри: учитель пропонує учням різно-
манітні творчі завдання, як-от: придумати ме-
лодію в заданому характері, темпі; підібрати
мелодію до запропонованого тексту; створи-
ти музичну характеристику до певного образу.

Таким чином,  у процесі збагачення влас-
ної методичної палітри майбутні вчителі по-
чаткових класів краще зрозуміють педагогіч-
ний потенціал музичних ігор. Доречне засто-
сування музично-ігрових форм навчання й
виховання молодших школярів   прискорює
розвиток у них певних музичних здібностей
— пам’яті, відчуття ладу та ритму, а також ак-
тивізує такі загальні психічні процеси, як ува-
га, мислення, емоційно-образна уява дітей.
Крім того, музичні ігри як колективна форма
діяльності учнів позитивно впливають на
формування характеру, вольових якостей, за-
гальної естетичної культури дитини. Демок-
ратична атмосфера, теплий  мікроклімат, емо-
ційний комфорт, які  створює музична гра на
уроці і в позаурочний час, сприяють підви-
щенню в молодших школярів самооцінки, ко-
рекції статусу кожної дитини в учнівському
колективі.
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ПРОЦЕС державотворення в Україні
органічно пов’язаний з утворенням

нової системи духовних цінностей, серед яких
найвищою є людина та її право на самореа-
лізацію. Демократичне суспільство прагне за-
хистити індивідуальну свободу особистості,
її соціально-економічні права, а також право
на життя  та сприятливе середовище для роз-
витку особистісного потенціалу.

Розв’язання проблем правової освіти й ви-
ховання поза культурою є абсолютно немож-
ливим. Тому одним з найдієвіших методологі-
чних підходів до вивчення цих проблем є куль-
турологічний. Правова культура – невід’ємна
частина загальної культури народу, відображен-
ня  рівня цивілізаційного розвитку, менталіте-
ту нації. В умовах розбудови української дер-
жави однією з найважливіших є проблема фор-
мування правової культури всіх громадян, у
тому числі дітей та учнівської молоді.

Найпершим завданням дослідників право-
вої культури є аналіз дефінітивних підходів.
Формування правової культури – це комплек-
сна проблема, яка є недостатньо розробленою
в науковому плані. І досі немає єдності в по-
нятійних характеристиках правової культури
особи й суспільства, її структури у співвідно-
шенні окремих складових.  Виникає потреба
поглибленого вивчення та визначення місця
правової культури в системі соціокультури,
шляхів та засобів її формування.

Правову культуру в контексті сучасних дос-
ліджень тлумачать як складову і вияв духов-
ної культури особистості. Такий дефінітивний
підхід базується на ідеї гармонійності,
цілісності сучасного світу, єдності природно-
го, соціального й духовного середовища роз-

правової культури молодших школярів
у контексті сучасних дефінітивних підходів

Колосова О. В.
витку особистості.  Гігантська мегасистема
“природа – цивілізація – культура” з багато-
манітністю вимог до людини пропонує їй
безліч можливих поведінкових моделей. Не в
змозі охопити все зразу та  реалізувати весь
спектр можливостей,  особистість здійснює
вибір, виходячи з власних уявлень, інтересів,
ціннісних орієнтацій. У процесі вибору перед
нею відкривається простір свободи як сфери
уявного маневрування, де вона вільна по-
рівнювати, зважувати альтернативні варіан-
ти, прогнозувати позитивні й негативні на-
слідки, приймати попередні й остаточні
рішення. Позбавити людину можливості самій
вибирати цілі й засоби їх досягнення – це зна-
чить позбавити її свободи.

Правову культуру в широкому значенні
традиційно тлумачать як суму вироблених у
ході історичного розвитку основних правових
понять та категорій, принципів права та пра-
восуддя, конституційних витоків та інших по-
нять, необхідних для розвиненої правової си-
стеми. У такому контексті правова культура
суспільства – ступінь розвиненості та ролі в
цьому суспільстві права, правосуддя, закон-
ності, ставлення до права державних органів
та суспільної свідомості.

Не менш уважно досліджують правову
культуру особистості, яка передбачає коло
необхідних юридичних знань людини, дотри-
мання  правових норм на основі внутрішніх
переконань.  Формальне знання правових га-
рантій і заборон   ще не є  правовою культу-
рою особистості, адже воно ще не визначає
повагу до права, до змісту його норм і потре-
бу реалізувати їх. Правова культура – це сис-
тема правових цінностей, які виступають ре-
гулятором суспільних відносин. Французький
соціолог Е. Дюркгейм невипадково наголо-
шував, що суспільство існує лише там, де існує
спільна загальновизначена система цінностей



60

і норм [3, с. 15].  Тому правова культура стає
дієвою лише тоді, коли набуті знання транс-
формуються в поведінку й детермінують
ціннісно-мотиваційний рівень розвитку  осо-
бистості. Дослідники (А. Колодій, В. Копєй-
чиков, С. Лисенков) дотримуються думки, що
правова культура – це система правових
цінностей на відповідному рівні розвитку сус-
пільства, яка відображає в правовій формі стан
свободи та інші соціальні цінності [10, с. 210].

Отже, правова культура має доволі вира-
жений  аксіологічний  аспект. Правова куль-
тура суспільства не існує поза ціннісною куль-
турою суб’єктів (соціальних спільностей,
груп, осіб). Вона є умовою, формою й резуль-
татом культури правової діяльності членів сус-
пільства, у процесі якої закріплюються існу-
ючі та утворюються нові правові цінності.

Інтерес дослідників звернений і до струк-
турно-функціонального складу правової куль-
тури. Суттєвим показником є те, що правова
культура особистості включає правосвідомість,
розуміння принципів права, повагу до нього,
упевненість у справедливості законів, юри-
дичних прав і обов’язків та інших правових
явищ. На думку Т. Синюкової, правова куль-
тура поділяється на суспільну та індивідуаль-
ну [8]. М. Козюбра поділяє правову культуру
за змістом на такі блоки: а) правосвідомість як
система відображення суб’єктом правової
дійсності; б) правомірна поведінка і правове
мислення; в) результати правомірної поведі-
нки і правового мислення [4, с. 65]. Звідси ви-
пливає, що правова культура особистості – це
її позитивна правова свідомість і дії в контексті
реалізації своїх здібностей і соціальних якос-
тей на основі правового досвіду;    це складне
особистісне психологічне утворення, су-
купність стійких характеристик правосвідо-
мості, поведінки особи на основі правових
знань, які повинні переростати в особисті
переконання.

Більшість дослідників схиляється до дум-
ки, що правова культура – це всі досягнення
цивілізації, які знайшли своє відтворення в
правовій системі, характеризують рівень роз-
витку її в цілому. Вона виступає одним з про-
відних блоків правової системи поряд з нор-
мативною основою, правореалізацією, пра-

восвідомістю. Правова культура охоплює і
моральну, і духовну сферу (ідеологію, психо-
логію) у її предметно-практичній діяльності,
виступає як сукупність якостей особистості,
які характеризують її правову свідомість і пра-
вову поведінку в нерозривній єдності.

Свідомість людини взагалі та її правова
свідомість зокрема є вищими формами відоб-
раження дійсності, внутрішніми характерис-
тиками буття людини. Свідомість постійно
знаходиться в розвитку, який має багато взає-
мопов’язаних ліній. Однією з них є розвиток
такого правового компонента свідомості, як
свідомість правова. У широкому розумінні це
поняття означає рівень суспільного осмислен-
ня правових законів і виступає категорією
філософії, але у вузькому розумінні – це прояв
індивідуальної свідомості. З погляду соціаль-
них законів, право розглядається як необхідна
умова існування й розвитку суспільства, сфор-
моване розуміння необхідності правової по-
ведінки людини задля збереження суспільно-
го порядку, соціальної стабільності, справед-
ливості. З психологічних позицій правову
свідомість тлумачать як необхідну основу та
наслідок процесу соціалізації, що забезпечує
життя людини в соціальному оточенні; як ком-
плекс регулятивних правил  у контексті
ціннісно-мотиваційного ставлення до буття.

Достатньо розповсюдженим є гносеоло-
гічний підхід до формування правової свідо-
мості. Саме правові знання є тим підґрунтям,
на якому формується правова свідомість. Вони
допомагають співвідносити свої вчинки і
вчинки інших не лише із загальновідомими
моральними нормами, а й з вимогами законів,
коригувати свою поведінку, змінювати її в пра-
вильному напрямі.

Аналізуючи психологічну суть “діяльності”,
С. Рубінштейн указував, що вона переважно
функціонує у двох планах: як перетворення
суб’єктом предметної об’єктивної реальності
і як поведінка, що передбачає таку активність
суб’єкта, у якій головним є усвідомлення став-
лення людини до інших людей, до норм сус-
пільного права. Відомий психолог зазначає,
що другий план є “новим специфічним аспек-
том”, який відображає правовий зміст загаль-
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ного поняття діяльності як системи дій [6, с.
198]. По-справжньому правовим є лише той
учинок, який продиктований не страхом, не
розрахунком, а мотивом обов’язку. Правова
свідомість формується разом з особистістю
індивіда й невідокремлена від її “Я”. Правова
свідомість включає право як систему ціннісно-
регулятивних принципів діяльності й поведі-
нки людини в суспільстві, відображаючи її на
рівні конкретної особистості як систему мо-
тиваційно-ціннісних і операційних механізмів
свідомості, які постійно розвиваються.

Правова поведінка – не якась особлива
діяльність людини, а вчинки, продиктовані
правовими мотивами, поведінка, що відпо-
відає правовим нормам. Дотримання право-
вих принципів – це, перш за все, робота свідо-
мості, правовий вибір і його вольове здійснен-
ня. Правова свідомість реалізується через пра-
вову поведінку. Тому абсолютно неможливо
розділити правову свідомість і правову пове-
дінку, а з іншого боку, правові стосунки не
можливі без правової свідомості, оскільки є
продуктом функціонування волі в контексті
прагнення до правової мети.

У багатьох психологічних та філософсько-
етичних дослідженнях ставиться питання про
роль правової свідомості й самосвідомості в
плані саморегуляції особистості. І. Бех, Т. Ва-
силевська, О. Дробницький, А. Титаренко ви-
діляють окремі категорії правової свідомості
й самосвідомості, у їх числі – обов’язок, відпо-
відальність, сором, совість. Перетворення сус-
пільної правової вимоги у внутрішню право-
ву потребу особистості, узгодженість обов’яз-
ку й бажання суттєвою мірою залежить від
відповідної життєвої позиції особистості. І
навпаки, зріла особистість, яка пройшла пев-
ний життєвий шлях, формує власну правову
позицію.

Правова свідомість необхідна для органі-
зації діяльності особистості, налагодження її
стосунків з оточенням. Її структурний компо-
нент – правова самосвідомість – сприяє збе-
реженню цілісного внутрішнього світу особи-
стості, утворює той правовий фундамент,
який допомагає людині в усіх життєвих ситу-
аціях керуватися у своїй поведінці високими

правовими мотивами, не порушувати єдності
мотиву та вчинку.

Досить вагомим є питання про готовність
дітей молодшого шкільного віку до продуку-
вання правової оцінки та самооцінки. С. Якоб-
сон і Т. Фещенко, вивчаючи психологічні особ-
ливості молодшого школяра, зазначають, що
однією з його важливих характеристик є
вміння оцінювати себе і своїх однолітків у про-
цесі навчальної діяльності [12, с. 35]. А. Ру-
винський вважає, що оцінні судження є ком-
понентом правової свідомості й самосвідо-
мості, виявляючи рівень засвоєння правових
норм. Оцінні судження молодших школярів
характеризуються не лише емоційним став-
ленням до світу, але й усвідомленням приваб-
ливості правового смислу вчинку  [7, с. 56].
А. Алфьоров доходить висновку про посту-
повість переходу правових критеріїв із
зовнішніх у внутрішні. Цей процес, на його
думку, залежить від уміння дитини проникати
в мотиваційну суть вчинку та ступеня узагаль-
нення відповідного правового досвіду дитини
[1, с. 67].

Особливістю правового способу регулю-
вання  дитячої поведінки є те, що він спираєть-
ся на свідому волю учня, його усвідомлене
бажання дотримуватися суспільного обов’яз-
ку. Право формує загальні вимоги до школя-
ра, до його поведінки, стосунків з іншими уч-
нями й суспільством у цілому, але при цьому
обов’язковою умовою ставить добровільність
прийняття цих вимог дитиною.

Система шкільної освіти й виховання по-
винна виходити з того, що правова дія – це
дія за переконанням. У цьому процесі вияв-
ляється загальна закономірність розвитку –
з’являється “подвійне опосередкування” по-
слідовних етапів психічного становлення ви-
хованців культурним (зовнішнім) і особистіс-
ним (внутрішнім) контекстами. Не можна
відкидати той факт, що за своєю природою
правова регуляція – це саморегуляція. Школярі
повинні не лише знати правові вимоги, пра-
вові норми й формально їх виконувати, а й
усвідомлювати, тобто розуміти, приймати,
відчувати об’єктивну необхідність і особисті-
сний смисл цих правових вимог і врешті
прийняти їх як свої власні.
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У процесі особистісного розвитку дити-
ни її перехід до правової саморегуляції відбу-
вається через формування смислових, емо-
ційно навантажених утворень, які включають
усвідомлення цінностей, інтересів інших лю-
дей і конструювання власної  правової пове-
дінки. Аналізуючи внутрішній психологічний
механізм формування правомірності, І. Бех на-
голошує на двохетапності процесу довільно-
го прийняття суб’єктом правової вимоги.
Провідними психологічними засобами тут є
виникнення в особистості емоційного рухо-
вого образу поставленої вимоги та утворен-
ня глибинної рефлексії щодо цієї вимоги.
Індикатором дієвості особистісної норми є сам
вчинок як зовнішнє втілення емоційного пе-
реживання [2].

Прилучення молодших школярів до пра-
вової культури збагачує їхнє духовне життя.
Водночас знання ними своїх прав і обов’язків
розширює можливості їх реалізації, зокрема й
у власних  інтересах. Правова культура
зміцнює життєву позицію, підвищує грома-
дянську активність, загострює почуття непри-
миренності до негативних явищ. Формуван-
ня правової культури має свою специфіку, що
визначається передусім соціально-правовим
статусом учнів у суспільстві. Школярі є мате-
ріально залежними від батьків чи опікунів,
їхню самостійність і активність коригує педа-
гогічний колектив, їм бракує правових знань і
досвіду правових відносин, вони мають зас-
воювати правові закони, які регулюють їхнє
життя й діяльність як неповнолітніх, і правові
норми, якими їм доведеться керуватися в май-
бутньому.

У результаті опитування вчителів почат-
кових класів Вінниччини, у якому взяли участь
289 респондентів,  ми з’ясували, що тільки
49% опитаних учителів мають певні уявлен-
ня про поняття “правова культура”, яку вони
у більшості пов’язують з наявністю правових
знань і відповідної їм поведінки. Але жоден з
учителів  не пов’язав правову культуру  з  та-
кими поняттями, як “особиста відпові-
дальність”, “правові цінності”. Серед них 46%
вважають, що на 50% готові до формування в
дітей правової культури,  а 34% учителів зізна-

лись, що готові до цього лише на третину.
Найпоширенішими формами роботи з форму-
вання правової культури вчителі називають
бесіди, розв’язування конфліктних або про-
блемних ситуацій, години спілкування. Зна-
менно, що  більшість педагогів схиляється до
вербальних способів впливу на правову
свідомість дітей. Серед основних методів і
засобів, які можуть покращити правову куль-
туру молодших школярів, опитувані вчителі
найчастіше називають просвітництво, при-
клад дорослих, детальне роз’яснення прав і
обов’язків учням, а також контроль таких
знань.  17% учителів взагалі не змогли вказа-
ти методи, форми й засоби поліпшення пра-
вової культури дитини. Рефлексивні механіз-
ми, сила саморуху дитячої особистості до пра-
вової культури  педагогами в більшості ви-
падків ігноруються.

На думку вчителів, у правовиховній роботі
школи існують певні недоліки: у її змісті пре-
валюють питання кримінального права; пе-
ревага надається вивченню прав дитини, мен-
ше уваги звертають на вивчення обов’язків;
недостатньо наголошуються питання особи-
стої відповідальності учня за свою поведінку;
головний акцент робиться на заборонах, об-
меженнях замість глибокого розкриття   мо-
рального змісту правових норм. Як наслідок,
у шкільній практиці  часто спостерігається
невідповідність дитячої поведінки тим право-
вим нормам, які вони освоїли на формально-
вербальному рівні.

Аналіз існуючих теоретичних підходів та
зібраного емпіричного матеріалу дозволив
нам сформулювати власне визначення понят-
тя “правова культура молодшого школяра”. На
нашу думку, це поліфункціональне особистіс-
не утворення, яке народжується внаслідок
формування основ правосвідомості та нави-
чок саморегуляції правової поведінки на ос-
нові ціннісно-мотиваційного ставлення до
суспільних норм життя. Правова культура,
маючи синдикативну основу,  формує
свідомість дитини не лише на інтердикатив-
ному рівні, тобто на рівні її функціонування у
відповідності з певною системою правових
заборон, але й могутньо впливає на юстиці-
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альну свідомість учнів, тобто керується  мо-
ральними  цілеустановками й гарантує
сталість особистих   поведінкових програм.

Серед завдань формування правової куль-
тури дітей та  учнівської молоді виділяємо такі:

• Виховання в дітей поваги до держави й
права, розуміння необхідності дотримання
вимог законів.

• Озброєння школярів знаннями законів з
метою пришвидшення їхньої соціалізації.

• Формування в учнів правової свідомості
як сукупності правових уявлень, поглядів, пе-
реконань і почуттів, що визначають ставлен-
ня особистості до вимог законів, регулюють її
поведінку в конкретній правовій ситуації.

• Вироблення в учнів навичок і вмінь пра-
вомірної поведінки.

• Подолання в правовій свідомості хиб-
них уявлень, що сформувалися під впливом
негативних явищ життя.

• Формування в школярів нетерпимого
ставлення до правопорушень і злочинності,
прагнення  посильної участі в боротьбі з цими
негативними явищами.

Великого значення набуває варіативний
підхід до пошуку адекватних форм правового
виховання учнів. Так, основну частину пра-
вових знань молодші школярі отримують на
уроках громадянської освіти. Кількість годин,
виділених програмою на цей аспект освітньо-
виховної роботи, є недостатньою. Тому пра-
вові знання, засвоєні дітьми на уроках, варто
поглиблювати й розширювати в позаурочній
виховній роботі. Слід відмовитись від суціль-
ної вербалізації та моралізаторства. Корисни-
ми стануть  конкурсні форми – правничі КВК,
брейн-ринги. Рекомендується включати дітей
у різноманітні правничі ігри на сюжетно-ро-
льовій основі (Ми – пішоходи; Ми – пасажи-
ри). Цікавими для школярів можуть стати дов-
готривалі ігри-подорожі (Сторінками Консти-
туції України; По країні шкільних прав та обо-
в’язків). Можна запропонувати учням підго-
туватися до захисту проектів на правничу тему
(Як захистити природу від браконьєрів; Як
зупинити хулігана;  Моя відповідь наркоману
тощо).

Лише неформальний, ціннісно орієнтова-
ний та творчо організований процес право-
вого виховання дітей здатний сформувати в
них основи правової культури в контексті по-
треб молодої демократичної України.
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СФЕРА вільного часу являє собою уні-
кальну й неповторну галузь культур-

но-дозвіллєвої діяльності, що відрізняється як
широкою розмаїтістю зв’язків з дійсністю, так
і особливою складністю відносин компо-
нентів своєї внутрішньої структури. Індивіду-
альний і колективний характер спілкування в
процесі діяльності, що визначає необхідність
глибоких особистісних контактів фахівця й
суб’єкта, формує узагальнене уявлення про
унікальність діяльності фахівця сфери дозвіл-
ля.

Роль і значення дозвілля в житті людини є
значними і, безсумнівно, будуть зростати з
підвищенням матеріального, економічного
рівня її життя й суспільства в цілому. Звідси
зрозумілий підвищений інтерес до одержан-
ня вищої професійної освіти, пов’язаної з куль-
турно-дозвіллєвою діяльністю.

Важливе значення у зв’язку з цим мають
організаторські, творчі, цивільні та моральні
якості фахівця культурно-дозвіллєвої діяль-
ності. Професійна майстерність цього фахів-
ця за своєю природою також унікальна. Вона
визначається високим рівнем майстерності
художнього й морального впливу на осо-
бистість, колектив, великі й малі групи людей
в умовах дозвілля. Однак професійна май-
стерність не може бути сформована в процесі
навчання, у студентській аудиторії, тут лише
закладаються її основи.

Професійна майстерність фахівця культур-
но-дозвіллєвої діяльності – чи то соціальний
педагог, вихователь, організатор позашкільної
роботи – являє собою сукупність теоретич-
них знань і практичного досвіду, отриманого
в результаті професійної, часом тривалої,
діяльності.

Отже, проблеми формування засад про-
фесійної майстерності фахівця необхідно по-

в’язувати, з одного боку, з опануванням тео-
ретичних знань, а з іншого – з оволодінням
методами й прийомами, уміннями й навич-
ками професійної діяльності. Синтез теоретич-
них професійних знань, практичних умінь і
навичок у сукупності із здібностями та якос-
тями особистості є базовою основою профе-
сійної майстерності фахівця, необхідної для ус-
пішного вирішення різнопланових професій-
них завдань культурно-дозвіллєвої діяльності.

Методикою формування професійної май-
стерності фахівця культурно-дозвіллєвої діяль-
ності передбачається розвиток професійних
якостей майбутнього фахівця. Мотиви діяль-
ності, спонукання фахівців культурно-дозвіл-
лєвої сфери являють собою складне психоло-
гічне явище. Воно обумовлене:

· по-перше, усвідомленням суспільної ко-
рисності й значущості своєї праці в організації
вільного часу учнівської молоді;

· по-друге, станом творчої задоволеності,
радістю успіху й оцінки дітей;

· по-третє, психологічними властивостя-
ми фахівця: бажанням бути зі школярами, ве-
сти їх за собою у творчому процесі дозвіллє-
вої діяльності.

Метою професійної діяльності фахівців з
організації дозвілля є необхідність формуван-
ня духовно-моральних цінностей особистості,
її емоціонально-естетичного, інтелектуально-
го потенціалу, розвитку творчих здібностей в
умовах дозвілля. Це визначає й набір засобів,
за допомогою яких фахівець включає людей у
різні види діяльності у сфері дозвілля.

Підготовка фахівців для культурно-дозвіл-
лєвої сфери здійснюється за визначеною сис-
темою. Мережа ВНЗ дає можливість готува-
ти кадри з вищою освітою. Разом з тим, швид-
ко змінювана соціально-культурна ситуація,
нові шляхи й пріоритети в суспільному роз-
витку змушують ВНЗ шукати нові методи на-
вчання. Треба відзначити, що кожен вищий
навчальний заклад має свої власні наукові й
методичні знахідки, позитивний досвід, своє
бачення перспектив у підготовці фахівців для

Бєлецька І. В.,
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сфери дозвілля, свою унікальну особливість.
По-іншому бути й не повинно, тому що про-
цес навчання є процесом творчим, а творчість
завжди індивідуальна.

У зв’язку з цим зростає необхідність більше
приділяти увагу не тільки змісту навчання
дисциплін, предметів, але й питанням дот-
римування мети, організації навчання. Визна-
чення кінцевих цілей навчання, моделюван-
ня структури діяльності фахівця й предметні
зв’язки, що випливають з них, комплексне
навчання, науково-обґрунтовані навчальні
плани й програми, безупинна система – шко-
ла, коледж, ВНЗ – вимагають такої ж пильної
до себе уваги, як і зміст самих навчальних
дисциплін.

Виникає необхідність створення концеп-
туальної системної моделі фахівця культурно-
дозвіллєвої діяльності, що спряла б справж-
ньому поглибленню зв’язків навчання з прак-
тикою, забезпечувала фундаментальність і гли-
бину теоретичних знань, точність наукового
передбачення, перспективність, динамічність.
Концептуальна система моделі підготовки
фахівця культурно-дозвіллєвої діяльності по-
винна включати, з одного боку, основні ха-
рактеристики його діяльності, а з іншого –
розкривати особливості індивідуально-про-
фесійного комплексу якостей спеціаліста.

Щоб досягти позитивних результатів у
підготовці фахівців у сфері дозвілля, необхід-
но керуватися не застиглими прийомами й
методами навчання, а спиратися на методичні
засади навчання професійної майстерності.
Вони полягають у такому:

• навчання професійної майстерності фа-
хівця культурно-дозвіллєвої діяльності спря-
моване на підготовку соціальних педагогів,
працівників, організаторів позакласної робо-
ти з дітьми різного віку в їх вільний час;

• основи професійної майстерності фахів-
ця культурно-дозвіллєвої діяльності заклада-
ються в процесі як організаторсько-утворю-
ючої, так і художньо-творчої діяльності;

• процес навчання професійної майстер-
ності у ВНЗ забезпечується колективною пра-
цею викладачів і практиків;

• основою формування професійної май-
стерності є взаємозалежний процес – викла-
дач – студент.

Методичні засади навчання професійної
майстерності фахівця культурно-дозвіллєвої

діяльності також включають постановку й
обґрунтування мети навчання, виходячи з тієї
чи іншої моделі фахівця й спеціалізації, вияв-
лення необхідного взаємозв’язку теоретичної
та спеціальної підготовки в умовах конкрет-
ної діяльності, визначення ролі, значущості та
корисності навчальних дисциплін у процесі
навчання, змісту навчальних дисциплін і на-
лагодження міжпредметних зв’язків.

В основі організації процесу навчання про-
фесійної майстерності повинні лежати такі
методичні принципи:

• логічна наступність і послідовність у вив-
ченні як окремих дисциплін, так і їх циклів,
що складають основу професійної майстер-
ності;

• профілювання загальнонаукових дис-
циплін на конкретні спеціальності;

• визначення оптимального співвідно-
шення різних видів занять із загальнонауко-
вих спеціальних дисциплін, дисциплін спе-
ціалізацій;

• оптимальне співвідношення обов’язко-
вих дисциплін і факультативів, час для само-
стійної роботи студентів і індивідуальних за-
нять з викладачем.

Таким чином, основу навчання професій-
ної майстерності фахівців культурно-дозвіллєвої
діяльності складають два найважливіших ме-
тодичних положення: по-перше, воля твор-
чості педагога й студента; по-друге, відтворен-
ня культурних норм і цінностей. Обидва ці по-
ложення гармонійно сполучають у цій моделі
навчання професійної майстерності фахівця
культурно-дозвіллєвої діяльності й залишають
простір для її подальшого розвитку.

Одним з головних завдань методичної
роботи є вдосконалення професійного рівня
спеціалістів культурно-дозвіллєвої діяльності,
підвищення їх кваліфікації та рівня загально-
культурного розвитку, розширення наукового
кругозору. Питання про перепідготовку кадрів
завжди актуальне. Розвиток суспільства й
підвищення компетентності фахівців є понят-
тями нероздільними й залежить від того, на-
скільки швидко й глибоко кожна людина пе-
реймається розумінням необхідності радикаль-
них змін, наскільки компетентно вона буде
працювати на своїй ділянці. Ці проблеми тор-
каються й культурно-дозвіллєвої діяльності,
стосуються працівників сфери дозвілля. Ця
категорія працівників завдяки творчому харак-
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теру своєї праці, її багатофункціональності,
мінливості форм і змісту роботи більше, ніж
інші, має потребу в постійному збагаченні но-
вими ідеями, свіжими думками, передовим
досвідом.

Одним діючих механізмів, здатних вирі-
шити це завдання, є система підвищення ква-
ліфікації й перепідготовки кадрів. До неї вхо-
дять: удосконалення професійної майстерності
спеціалістів сфери дозвілля, що мають профе-
сійну підготовку; професійна профорієнтація
й навчання професійної майстерності кадрів,
які мають неспеціальну підготовку чи досвід
роботи в інших галузях; засвоєння професій-
них навичок і введення в професію частини
кадрів, які не мають ніякої професійної підго-
товки.

Система підвищення кваліфікації повинна
відповідати таким вимогам: постійне зростан-
ня професійної майстерності; різнобічність,
тобто підвищення не тільки професійної май-
стерності, але й загальнокультурного рівня
кадрів; диференційованість; розмаїтість форм
і методів навчання. Ця система містить у собі
різні рівні й форми підвищення кваліфікації. Це
інститути, факультети, курси (очні, заочні), ста-
жування, семінари, школи передового досві-
ду, творчі школи тощо.

Здебільшого в інститутах і на курсах підви-
щення кваліфікації основними формами на-
вчання є семінари, ділові ігри, обмін досвідом,
стажування на базі позашкільних закладів,
лабораторні й практичні заняття, розбір кон-
кретних проблемних ситуацій.

Основним чинником, що забезпечує в си-
стемі підвищення кваліфікації застосування
активного методу навчання, виступає приму-
сова активізація мислення, коли людина ста-
виться перед необхідністю самостійного ух-
валення рішення найшвидшого оволодіння
навичками колективної діяльності, іншими
практичними питаннями. Це відповідає й
особистісній установці слухача, його цільовим
завданням – заповнити існуючі вади в знан-
нях і практичних навичках.

З іншого боку, застосування методів актив-
ного навчання створює умови для наукового
аналізу ділових якостей соціальних педагогів,
працівників, організаторів позакласної робо-
ти, для правильного підбору й розміщення,
створення резерву керівного складу кадрів [1,
с. 7–15].

Навчальний процес на курсах підвищен-
ня кваліфікації спрямований на вирішення та-
ких завдань:

• поглиблення професійних знань;
• розвиток творчого мислення у вирішенні

професійних питань;
• засвоєння передових методів і форм куль-

турно-дозвіллєвої роботи;
• поширення нових наукових знань, пе-

редового досвіду в масовій практиці.
Виходячи з цього, навчальні плани систе-

ми підвищення кваліфікації не можуть бути
постійними й незмінними. Вони оновлюють-
ся й удосконалюються відповідно до сучасних
вимог, у них з випередженням закладаються
новітні досягнення теорії й практики культур-
но-дозвіллєвої діяльності.

Варто ясно уявити, що навчальний про-
цес у системі підвищення кваліфікації має свою
специфіку й особливості. Вони полягають у:

• різноплановому складі людей, котрі на-
вчаються (за освітою, займаними посадами,
досвідом роботи, віком, ступенем підготовле-
ності, умовами роботи);

• методиці викладання (акцент на активні
форми навчання);

• залученні для проведення занять досвід-
чених практичних працівників;

• актуальності навчальних планів і про-
грам.

Ці принципові специфічні особливості
навчального процесу системи підвищення
кваліфікації тепер активно впроваджуються в
навчальний процес вищих, середніх спеціаль-
них навчальних закладів.

Зміст навчального процесу, вирішення
організаційних питань на курсах підвищення
кваліфікації забезпечують методичні центри,
органи освіти державного, обласних, район-
них рівнів.

Основною формою підвищення кваліфі-
кації організаторів позакласної роботи, со-
ціальних педагогів та соціальних працівників
є семінари. Роботу семінару доцільно розді-
лити на заняття для всієї аудиторії й на занят-
тя по секціях залежно від категорій запроше-
них на семінар.

Одна з необхідних вимог до семінару –
обов’язкове проведення практичних занять,
показових культурно-дозвіллєвих заходів, до-
цільно також на основі побаченого дати зав-
дання учасникам семінару провести аналогі-
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чний захід в установах за місцем роботи.
Після закінчення семінару проводяться аналіз,
обмін думками учасників семінару, вносяться
корективи в навчальні плани. Пропонуємо
спецсемінар з підвищення рівня професійної
майстерності спеціалістів культурно-дозвіл-
лєвої діяльності, який включає семінарські й
практичні заняття.

Навчальний рік у постійно діючих район-
них семінарах доцільно завершувати прове-
денням науково-практичної чи науково-мето-
дичної конференції. Проблеми для обговорен-
ня на конференціях повинні відрізнятися ак-
туальністю й глибиною змісту, відбивати на-
укові й методичні аспекти культурно-дозвіл-
лєвої діяльності.

На рівні району використовуються й інші
форми підвищення  кваліфікації. Це можуть
бути школи передового досвіду, творчої лабо-
раторії, ділові ігри й т.ін.

Для того, щоб цікаво й змістовно прохо-
дили заходи з учнівською молоддю у їх
вільний час, організатор позакласної роботи,
соціальний педагог, працівник повинні ово-
лодіти навичками написання сценаріїв, а та-
кож режисера-постановника.

Безпосередньо з цією роботою вони по-
в’язані тоді, коли створювана ними педагогі-
чна ситуація припускає тимчасово стабільну
спільність учасників, дозвіллєва діяльність
яких протікає в умовах обмеженого простору
– на вечорах, ранках, виставах, конкурсах і т.п.
[2].

Приступаючи до роботи над сценарієм,
необхідно перш за все мати уявлення про те,
для кого і з якою метою проводитиметься захід:
з метою розваги, освіти або надання безпо-
середнього виховного впливу.

Передбачуваний склад учасників і педаго-
гічне завдання обумовлює вибір форми орга-
нізації масової дозвіллєвої діяльності. Так, ви-
рішуючи завдання залучення підлітків до знан-
ня образотворчого мистецтва, можна піти
шляхом популярної лекції й екскурсії в ху-
дожній музей. Але результативнішим для цієї
вікової групи буде, наприклад, проведення
вечора, в основу якого покладений конкурс
„ігрових картин”, під час якого самі підлітки
відтворюватимуть те або інше жанрове жи-
вописне полотно, а суперники будуть угаду-
вати його назву й автора.

Далі слід мати уявлення  про те, де й коли

буде проводитися захід, його тривалість, яка
кількість людей буде задіяна, яких фінансових
витрат він зажадає, який потрібен буде ре-
квізит.

Наступний етап роботи над сценарієм –
це його композиційне рішення, тобто побу-
дова, розташування складових дії компо-
нентів, установлення між ними смислової й
хронологічної залежності – порядок їх вклю-
чення в дію.

Композиційно сценарій може бути побу-
дований як монтаж окремих блоків, епізодів,
кожний з яких сюжетно самостійний і об’єдна-
ний лише місцем, часом і темою.

Окрім загального композиційного рішен-
ня, у сценарію розробляються й композиції
кожного з вхідних у нього елементів – кон-
курсів ігор, концертів, вистав, атракціонів,
оскільки кожна форма масової дозвіллєвої
діяльності є дією організованою, то ця дія бу-
дується на основі загальних драматургічних
принципів. Сценарій повинен мати зав’язку,
розвиток, кульмінацію, яка фактично є фіна-
лом, розв’язкою дії, його вищою емоційною
точкою. Окрім опису сюжетного ходу, скла-
дових компонентів та їх наповнення, сценарій
включає тексти ведучих.

У практиці організації й проведення ма-
сової діяльності у створенні сценарію особ-
ливо важливий другий етап роботи над сце-
нарієм – розробка постановного плану. По-
становний план складається з двох частин.
Перша містить розробку структури й змісту
вузлових блоків дії, ігрових майданчиків, по-
слідовність епізодів, світла, звукопартитури.

Постановний план будується за такою схе-
мою:
§ найменування епізоду;
§ перелік учасників;
§ місце проведення;
§ реквізит;
§ художнє оздоблення;
§ характер і зміст звукового супроводу;
§ відповідальний за проведення.
Друга частина – віддзеркалення загальних,

таких, що відносяться до всього вечора в ціло-
му, моментів. До них належать: оформлення
приміщення, музичний супровід, розробка
запрошень, якщо це необхідно, а також роз-
поділ обов’язків кожного. І при задумі заходу,
і при створенні його сценарію необхідно уяв-
ляти собі майбутній обсяг роботи й кількість
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часу, що потрібно витратити на його підго-
товку. Необхідно врахувати, що той, хто прий-
шов на вечір, не повинен бути свідком орга-
нізаційної суєти, доробок. Сприяє цьому мон-
тажний лист, у якому похвилинно розпи-
сується хід заходу, тобто скільки часу виділять-
ся на кожен епізод.

У сучасній педагогіці організатори поза-
класної роботи, соціальні педагоги, організо-
вуючи дозвілля школярів, обов’язково викори-
стовують ігрову позицію.

Ігрова позиція педагога тому перетворює
гру на виховний чинник, що сприяє гумані-
зації взаємин „учитель – учень”. Це основна
функція ігрової позиції педагога, яка сприяє
створенню творчої атмосфери.

Організатор гри – чи то вихователь, со-
ціальний педагог, працівник, здатний регулю-
вати ігрові процеси, – виходить на реальний
досвід індивідуальних або колективних пере-
живань, на природжений демократизм дітей,
на їх здатність або нездатність прояву органі-
заторських даних, особисту ініціативу, уміння
стримувати свої егоїстичні пориви, поступа-
тися партнерам по грі, на самовладання, со-
лідарність, відповідальність за свої дії й дії то-
варишів. Керівництво грою, перш за все, є
управління ставленням дітей до дійсності.

Завдання соціальних педагогів, організа-
торів полягає в тому, щоб не стримувати емоції
дітей під час гри, а управляти вміло, не на-
в’язуючи при цьому своєї думки громадській
думці колективу.

Необхідно враховувати й віковий склад
тих, хто грає. В одних випадках спілкування
дітей молодшого і старшого віку необхідне для
підтримки ігрової атмосфери, розвитку міжко-
лективних зв’язків, в інших – небажане, ос-
кільки заважає розвитку духу змагання, твор-
чої розкутості.

Щоб соціальному педагогу „ввійти” до зна-
чення „Стати близьким” у колективі, у його
неформальну сферу спілкування, а нефор-
мальна сфера – свого роду святая святих ди-
тинства, їх інтимний світ, у цій сфері групу-
ються й зберігаються моральні цінності дітей,
їх правила життя, їх дійсне ставлення до себе,
товаришів, до дорослих, необхідна взаємна
довіра.

Якщо неформальна сфера спілкування
дітей створюється тривалим спільним спілку-
ванням або єдністю уявлення про світ, про

речі, єдністю ставлення до того, що оточує,
то ігрова сфера спілкування є результатом об’-
єднання неформальної сфери спілкування з
формалізовано-ігровою.

Характер взаємодії дітей і дорослих у грі виз-
начається самою її природою як діяльності са-
мостійної, добровільної, творчої. Тут виключе-
на авторитарна форма спілкування й показана
спільна, колегіальна діяльність, співпраця.

Відзначимо деякі особливості взаємодії,
обумовлені ступенем включеності педагогів у
гру.

У вільних іграх, де діти самі вибирають гру,
самі організують, самі забезпечують її процес,
результат, вихователь займає головним чином
непряму позицію: дипломатично впливає на
вибір гри, її етичну атмосферу, в іграх не бе-
ручи участь. Цю позицію можна було б на-
звати позицією дистанції.

Для ігор, здійснюваних у межах організо-
ваного виховного процесу, найбільш типові
позиція часткової включеності, ігрова позиція
й позиція колективного прикладу.

Що ж означає часткова включеність педа-
гога в гру? Це такий рівень взаємодії, коли
дорослі допомагають дітям порадою, безпо-
середньо організаторською роботою або об-
говоренням “на рівних” – не на всіх етапах
гри, а лише на якомусь одному: або спочатку,
коли йде вибір гри або народжується задум
нової, або в ході її організації, у посередництві,
у суддівстві, або на час підбиття підсумків.

Необхідно відзначити, що ступінь включе-
ності вихователів у гру багато в чому обумов-
лений підготовленістю вихованців, їх досві-
дом участі в колективних справах, рівнем їх
самостійності. Залежно від цих параметрів
педагоги, більшою чи меншою мірою, вклю-
чаються в гру як наставники й організатори.

Ігрова позиція найбільш ефективна. Між
дітьми й дорослими, які грають рівнозначні
ролі, виникають або стосунки ігрового супер-
ництва, або стосунки координації. Проте, при
зовнішній рівності ролей і позицій у доросло-
го в грі завжди залишається педагогічне над-
завдання.

Позиція колективного прикладу заснова-
на на психологічному механізмі наслідуван-
ня: педагогічний колектив або група його
представників як самостійна команда вклю-
чається в дитячі конкурси, змагання або бере
на себе виконання частини сюжету, театра-
лізації у творчій рольовій грі.
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Таким чином, вони прикладом свого став-
лення до справи, один до одного впливають
на дітей, на виховну атмосферу в грі. Цінність
такого підходу до педагогічного керівництва
грою полягає в тому, що дорослі можуть дати
дітям наочний зразок досить високого рівня,
а це – найважливіше завдання виховання в
будь-якій діяльності, у будь-якому педагогічно-
му процесі.

Ігрова діяльність, усвідомлено змодельо-
вана її організатором, тоді залишається грою
самобутньою, комплексною, профорієнтацій-
ною, терапевтичною, коректувальною, тоб-
то розвивальною, коли її організатори дотри-
муються таких принципів:

1.Відсутність примушення будь-якої фор-
ми при включенні дітей у гру – вільне й абсо-
лютне залучення дітей у гру гарантує збере-
ження їх ігрового настрою.

2.Принцип розвитку ігрової динаміки –
він реалізується через правила ігор, які відпра-
цьовувалися сторіччями. Ведучий гри покли-
каний, зберігаючи нормативну її схему, сти-
мулювати творчість тих, хто грає, що підтри-
мує динаміку. Саме різний творчий почерк
гравців надихає на продовження гри, її роз-
виток.

3.Принцип підтримки ігрової атмосфери
– це підтримка реальних відчуттів дітей. Спо-
соби підтримки ігрової атмосфери різні: сти-
мулюючий ефект суперництва; умови ігрово-
го спілкування, зняття всіх моментів, що про-
вокують на конфлікти, розробка нових ігро-
вих сценаріїв і т.п.

4.Принцип взаємозв’язку ігрової й неігро-
вої діяльності – перенесення педагогом основ-
ного сенсу ігрових дій у реальний життєвий
досвід дітей. Співвідношення ігрового й не-
ігрового спроектоване на поступову заміну гри
працею.

5.Принцип переходу від простих ігор до
складних ігрових форм – пов’язаний з посту-
повим поглибленням різноманітного змісту
ігрових завдань і правил – від ігрового стану
до ігрових ситуацій, від наслідування до ігро-
вої ініціативи, від локальних ігор до ігор-ком-
плексів, від вікових ігор до безповоротних,
„вічних”.

Таким чином, головний статус будь-якого
педагога в дитячій грі – партнер, означає пря-
мий або непрямий учасник по відношенню
до тих, хто грає – дітей. Гра компенсує нео-

працьованість творчих форм взаємодії вихо-
вателів і вихованців, виводить на дійсну
співпрацю, на „суб’єкт-суб’єктні” способи
взаємодії, на партнерство.

Турбота про збереження ігрової ситуації –
один з творчих обов’язків педагога-організа-
тора гри.

Основні умови збереження стійкого інте-
ресу в дітей до гри:

• використання умовної ігрової терміно-
логії;

• введення романтичних ситуацій;
• використання всіх видів педагогічного

впливу в ігровій формі;
• використання елементів колективного

змагання між малими групами.
Дотримання цих умов дасть можливість

педагогу на тривалий час зберегти атмосфе-
ру, активізувати діяльність дітей.

Завершення гри логічно організувати дво-
ма шляхами: 1) у методичній розробці гри
попередньо передбачати її фінал; 2) завершен-
ня гри припадає на час перерви в спілкуванні
з дітьми. Підсумки гри підводять за традицією
урочисто, вручають пам’ятні знаки, оголошу-
ють подяки тощо.

Необхідно відмітити, що гра стане вихов-
ним чинником тільки за таких умов:

• педагоги користуються ігровою пози-
цією;

• у колективі створений оптимістичний
„ігровий” стиль;

• центральне місце в житті школяра зай-
має праця (навчання), яка находиться в діа-
лектичній єдності з грою.

Уміле педагогічне керівництво іграми за-
безпечує їх максимальний ефект.

Отже, система підготовки й підвищення
кваліфікації кадрів сфери дозвілля повинна
забезпечувати необхідні умови неперервної
освіти, постійного поповнення знань про нові
напрямки культурно-дозвіллєвої діяльності,
нові форми й методи роботи закладів, які зай-
маються організацією дозвілля учнівської мо-
лоді.
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ЗА ОСТАННІ роки склалася
тривожна ситуація в системі

фізичного виховання населення Ук-
раїни, яка не відповідає сучасним ви-
могам і стандартам фізичної підготов-
леності людини. Значно погіршилися
здоров’я й фізична підготовленість
дошкільників, учнівської та студентсь-
кої молоді.

Основними причинами кризи
стали: знецінення соціального пре-
стижу здоров’я й фізичної культури;
високий рівень наркотизації й алкого-
лізації серед молоді; відсутність пре-
стижу здорового способу життя
(ЗСЖ); бездуховність; платні послуги
в багатьох спортивних секціях; залиш-
ковий принцип фінансування; відста-
вання від сучасних вимог усіх ланок
підготовки та перепідготовки фізкуль-
турних кадрів; недооцінка в навчаль-
них закладах соціальної, оздоровчої та
виховної ролі фізичної культури й
спорту; орієнтація на злочинний
спосіб здобування грошей; поширен-
ня насильства і визнання його як уні-
версального способу взаємодії з ото-
чуючими, формування культу насиль-
ства; сексуальна розбещеність [2].

Усі ці соціальні умови негативно
відбиваються на вихованні дітей,
підлітків і молоді, формуванні в них
патріотичних почуттів, фізичного та
морального здоров’я.

Розв’язання проблеми збережен-
ня і зміцнення людського потенціалу
нашої країни вимагає від загальноос-
вітньої школи вдосконалення системи
фізичного виховання, спрямованого

на утвердження здоров’я як основної
життєвої цінності особистості.

Безперечно, що наявна мережа на-
вчальних закладів країни — це саме та
структурна частина вітчизняної систе-
ми фізичного виховання, яка за своєю
чисельністю, розгалуженістю, матері-
ально-технічною базою має найкращі
можливості для того, щоб формувати
ЗСЖ молоді, особливо тієї складової,
яка стосується рухової активності.
Принципово важливо також, що саме
завдання виховання здорового поколі-
ння, а не досягнення високих спортив-
них результатів (оскільки спорт вищих
досягнень — це доля небагатьох обда-
рованих, хто щоденно виконує вели-
чезний обсяг фізичних навантажень,
часто ризикуючи здоров’ям з комплек-
су певних мотивів — задоволення по-
треби в суперництві з собі подібними,
прагнення суспільного визнання,
підвищення рівня матеріального доб-
робуту) є одним з основних завдань
системи вітчизняної освіти, яке має
бути реалізовано поряд з викладанням
інших предметів, через обов’язкові про-
грамні та позаурочні заняття з фізичної
культури. І в першу чергу потенціал
формування ЗСЖ несе загальноосвіт-
ня школа — найчисельніша ланка сис-
теми освіти, найбільш наближена до
переважної більшості дітей і молоді
країни.

Загалом школа — це унікальне місце
з погляду можливостей прищеплення
дитині/молодій людині на все подаль-
ше життя сталої потреби у фізичній ак-
тивності, навчання ефективного кори-
стування засобами фізичної культури. І
в цьому аспекті роль школи й досі не
повністю усвідомлена вітчизняним сус-
пільством, інакше нині б не дискутува-
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лася проблема того, за рахунок виключення
яких предметів запроваджувати третій урок
фізкультури на тиждень у тих 36% шкіл, де він
ще не введений. Проблема мала б бути виз-
начена інакше — у який спосіб організувати у
школі тригодинну рухову активність щоден-
но, як цього потребує фізіологічний оптимум
[1]. Тоді б власне заняття з фізичної культури
не розглядалися б у відриві від інших факторів
шкільного середовища, які зумовлюють стан
здоров’я школярів та рівень їхньої фізичної
підготовленості. Натомість в українській школі
мала б панувати ідеологія “школи здоров’я”,
заснована на тому, що всі обставини екологіч-
ного середовища (санітарно-гігієнічні умови
перебування в школі) та соціального оточення
(поведінка, висловлювання й дії тих, поруч з
ким перебуває учень у школі) справляють виз-
начальний вплив на вибір дитиною й моло-
дою людиною способу життя. Але поки що така
ідеологія більш-менш докладно відома й посту-
пово деякі її елементи втілюються в життя при-
близно у 12 % українських шкіл [3].

Методичний арсенал української теорії і
практики фізичної культури та масового
спорту пропонує безліч засобів для диферен-
ціації вправ і навантажень у найширшому діа-
пазоні: від максимальних до чітко дозованих
оздоровчо-лікувальних. Загалом, з огляду на
нинішній стан здоров’я дітей і молоді Украї-
ни, оздоровчо-лікувальний напрям фізичної
культури нині потребує зміни ставлення до
себе як до другорядного, менш важливого.
Навпаки, численність представників молодо-
го покоління, які внаслідок перенесених хво-
роб, хронічних захворювань, інших причин
мають ослаблене здоров’я, вимагає значного
підвищення уваги до цього ефективного за-
собу лікування, підтримки, збереження й
зміцнення здоров’я.

Недостатність фізичних навантажень у
системі обов’язкових занять у навчальних зак-
ладах зумовлює потребу компенсувати дефі-
цит рухової активності позапрограмною
діяльністю, але сподіватися, що ця проблема
буде розв’язана за рахунок загальносуспільних
культурних традицій не доводиться. Нинішня
ментальність, панівний світогляд щодо фізич-
ної активності у вітчизняному соціумі поки що
такий, що, за оцінними даними науковців, се-
ред населення країни загалом не більше 15%
тих, чий спосіб життя включає раціональне

використання засобів фізичної культури для
збереження й зміцнення власного здоров’я.
А серед молодого покоління високий рівень
поваги до однолітків, друзів, інших людей, які
регулярно займаються фізичними вправами,
відчувають лише 60%, при цьому значна час-
тина тих, хто так думає, своє позитивне став-
лення не трансформує в практичні дії; очевид-
но, не варто також сподіватися, що проблема
розв’яжеться сама по собі, еволюційним шля-
хом, по мірі підвищення соціально-економіч-
ного рівня вітчизняного суспільства. При-
наймні порівняння результатів соціологічних
опитувань 1999 р. та 2003 р. змушує припуска-
ти, що респонденти, які займалися фізичною
культурою хоча б нерегулярно, перестали зай-
матися нею взагалі (однією з причин, що
призвели до цього, може бути зменшення з
2002 р. кількісті трудових колективів, у яких
була організована фізкультурно-оздоровча ро-
бота на безоплатній основі, зменшилася
кількість груп оздоровчої спрямованості в пар-
ках культури та місцях масового відпочинку
населення, скоротилася кількість осіб, які зай-
малися в цих групах); так само не варто очі-
кувати, що проблема позашкільних занять
фізичною культурою розв’яжеться переважно
зусиллями родин — за окремими даними, ще
наприкінці 80-х років 20 ст. в Україні кількість
сімей, де батьки займалися фізичною культу-
рою, подаючи приклад дітям, не перевищу-
вала 16 % (а з тих пір можливості родин у
цьому аспекті звузилися). Щоправда матері-
альне становище сімей, їх структура й тип не
є визначальним фактором щодо рівня фізич-
ної активності дітей, і це дає підстави споді-
ватися, що за умови організації потужного
впливу ззовні соціальні проблеми сімей не пе-
решкоджатимуть широкому охопленню моло-
дого покоління фізичною культурою [3].

Лише за участі фахівців галузі фізичної куль-
тури і спорту можна ефективно спланувати
практичну роботу, маючи на увазі необхідність
урахування низки специфічних обставин, зок-
рема:

 — виховання сталої звички до занять
фізичною культурою і ставлення до неї як ча-
стини загальної культури потребуватиме не
лише створення умов для виконання власне
фізичних вправ, а й навчання та практичного
запровадження вимог щодо дотримання
гігієнічних правил, основ загартування, без-
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пеки виконання фізичних вправ, доцільних
режимів фізичних навантажень;

— з одного боку, використання форм і за-
собів масового спорту (у тому числі змагань з
сучасних видів спорту, популярних у молодіж-
ному середовищі) посилюватиме приваб-
ливість занять для молоді, зумовлюватиме
більший рівень охоплення, ніж традиційні
форми фізичної культури, але, з іншого, — од-
ночасно необхідно оптимально збалансовува-
ти в процесі фізичного виховання частку ма-
сового спорту та занять у різних формах
класичною фізичною культурою з метою опа-
нування молоддю останніми як основою для
раціональної побудови будь-якої рухової діяль-
ності протягом усього подальшого життя;

— ефективність роботи значною мірою
залежатиме від подолання тенденцій зосере-
джувати увагу і спрямовувати ресурси на роз-
виток лише спорту вищих досягнень, чим сут-
тєво обмежуються можливості виконання го-
ловного завдання фізичної культури — збере-
ження й зміцнення здоров’я;

— ефективність роботи залежатиме й від
забезпечення якомога ширшого охоплення
молоді, включаючи осіб з ослабленим здоро-
в’ям або низьким рівнем фізичної підготов-
леності, що потребує одночасного застосуван-
ня різних організаційних форм та методичних
засобів (запровадження індивідуального
підходу, проведення занять окремо для віднос-
но однорідних малих груп учнів зі схожим ста-
ном здоров’я та рівнем підготовленості, влаш-
тування спеціальних медичних груп оздоров-
чо-лікувальної фізичної культури тощо);

— вирішальним чинником успіху може
стати адекватна мотивація до занять пере-
січних представників молодіжного загалу, які
часто вважають себе нездатними відчутно
змінити свій фізичний статус на краще засо-
бами фізичної культури й масового спорту. І в
цьому аспекті надзвичайно важливого зна-
чення набуває особистість педагога, про-
фесійні й людські якості того, хто має залучи-
ти молодь і зацікавити заняттями фізичною
культурою та спортом;

— не менш важливим фактором успіху ча-
сто стає подолання небажання молоді з ос-
лабленим здоров’ям або низьким рівнем
фізичної підготовки брати участь у фізичних
вправах з причин побоювання образливого
ставлення з боку більш підготовлених од-

нолітків. У цьому аспекті роль особистості
педагога-фахівця також є унікальною й неза-
мінною – лише йому під силу правильно
організувати заняття з фізичної культури, за-
безпечити  сприятливий  психологічний
мікроклімат, підтримку тих, хто займається,
постійно пропагувати в молодіжному середо-
вищі й наочно доводити корисність занять, за-
безпечувати кількість нових прихильників
фізичної культури.

Потреба врахування вищезгаданих обста-
вин для забезпечення ефективності фізкуль-
турно-спортивної складової ФЗСЖ дітей та
молоді природно підводить до необхідності
з’ясування того, до якої міри чинна система
фізичної культури і спорту в країні орієнтова-
на на виконання завдань збереження та
зміцнення здоров’я молоді.

Вихід з сучасної кризи фізичної культури,
вважає Б. М. Шиян, повинен ґрунтуватись на
наукових концептуальних положеннях, які є
основою процесу створення національної
системи фізичного виховання. Її основними
є такі положення:

1. Ідеологія системи фізичного вихован-
ня має відображати загальнолюдські гумані-
стичні цінності, будуватись на національних
засадах з урахуванням регіональних особли-
востей та передового вітчизняного та світо-
вого досвіду.

2. Фізична культура є певною цінністю для
кожного конкретного учня, яка забезпечує
його соціалізацію на основі оволодіння спе-
цифічним змістом фізичної освіти як частин
загальної культури нації, у якій моделюються
й віддзеркалюються людські взаємини. У цьо-
му контексті фізична культура є засобом фор-
мування особистості, її свідомості й культури,
розвитку психічних процесів, які керують емо-
ційною та руховою сферами людини та вдос-
коналюють їх.

3. Навчально-виховний процес, побудова-
ний за принципами демократизму й гуманіз-
му, забезпечує досягнення індивідуально мож-
ливого рівня фізкультурної освіти, розвитку й
підготовленості всіх, хто займається фізични-
ми вправами; сприяє виявленню обдарова-
них у фізичному відношенні дітей та підлітків
і надає їм змогу розвинути свої здібності.
Фізичне виховання є базою, на якій форму-
ються уявлення дітей про норми й правила
ЗСЖ та виховуються відповідні звички.
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4. Зміст фізичного виховання являє собою
взаємозв’язок таких основних блоків: знання,
способи рухової діяльності, способи власної
фізкультурно-оздоровчої діяльності, способи
спортивної діяльності. Він визначається на-
вчальними програмами й забезпечується на-
вчальними посібниками та дидактичними
засобами.

5. Національна система фізичного вихо-
вання базується на перевіреному історично-
му досвіді спортивно-масової й фізкультурно-
оздоровчої, інноваційної діяльності, спрямо-
ваної на розвиток фізичних можливостей осо-
бистості, які реалізуються на всіх етапах дові-
чної фізкультурної освіти людини.

6. Практична реалізація мети й завдань на-
ціональної системи фізичного виховання
здійснюється на спеціально організованих
заняттях, які стимулюють рухову активність,
за умови їх відповідності інтересам учнів, ос-
таннім досягненням науки, передовим педа-
гогічним технологіям, конкретним умовам їх
проведення.

7. Фізичне виховання є провідною ланкою
єдиної системи взаємопов’язаних і взаємо-
обумовлених рівнів фізкультурної освіти дітей
та молоді. При формуванні й реалізації завдань
фізкультурної освіти доцільно користуватися
Державними вимогами до фізичного вихо-
вання. Для індивідуальної діагностики фізич-
ної підготовленості учнів використовують
Державні тести й нормативи. Результати те-
стування є підставою для внесення коректив
у процес фізичного виховання дітей з метою
досягнення високого рівня їх розвитку.

8. Використання в процесі фізичного ви-
ховання специфічних засобів, методів і форм
створює сприятливі умови для патріотично-
го, розумового, морального та художньо-ес-
тетичного виховання.

9. Визначальною умовою побудови педа-
гогічного процесу з фізичної культури є забез-
печення на заняттях взаємної поваги, взаємо-
довіри та співпраці вчителя й учнів як запо-
руки виховання активної, творчої особистості,
здатної самостійно приймати рішення й реа-
лізовувати їх у життєдіяльності.

Важливим фактором підвищення ефектив-
ності фізичного виховання, прояву активності,
ініціативи і творчості є оцінка діяльності учнів.
Вона повинна відповідати праці учня, вкла-
деній у досягнення не будь-якого загального

нормативу, в індивідуально можливого ре-
зультату оволодіння теоретичними знаннями,
методичними вміннями, практичними навич-
ками, а також розвитку фізичних якостей.

10. Одним з пріоритетних напрямів фор-
мування національної системи фізичного ви-
ховання є вдосконалення методики фізично-
го виховання дітей-інвалідів, аномальних та
віднесених за станом здоров’я до спеціальних
медичних груп на основі реалізації психоло-
го-педагогічних та психолого-фізіологічних
теорій навчання, виховання та розвитку осо-
бистості.

Висунуті концептуальні положення умож-
ливлюють розширення змісту предмета
“Фізична культура”, спрямованого на забезпе-
чення загальної фізкультурної освіти учнів,
метою якої є формування їх наукового світо-
гляду у сфері фізичної культури, оволодіння за-
собами, методами й формами індивідуальної
рухової діяльності, уміннями цілеспрямовано
використовувати цю діяльність для власного
духовного та фізичного вдосконалення,
зміцнення та збереження здоров’я, задоволен-
ня потреб у підготовці до активної творчої
життєдіяльності [4, с. 16—18].

У той же час дослідженнями науковців до-
ведено, що реальний рівень фахівців з
фізичного виховання залишається низьким.
Значна частина працюючих учителів фізкуль-
тури мають невисокий рівень знань, педаго-
гічної техніки, у них не сформовані такі важ-
ливі педагогічні здібності, як перцептивні, кон-
структивні, гностичні, вони не вміють само-
стійно опрацьовувати спеціальну літературу,
не володіють уміннями педагогічного аналізу
та оцінювання. За результатами досліджень,
випускники факультетів заочного навчання
педагогічних навчальних закладів мають низь-
кий рівень психолого-педагогічної підготов-
ки, а 59 % опитаних учителів семи областей
України не можуть самостійно визначати
зміст, засоби й форми фізичного виховання
школярів [4, с. 5].

На думку Б. М. Шияна, сьогодні суттєвих
змін вимагає саме концепція підготовки
фахівців з фізичного виховання. Дослідник
вважає, що високий рівень підготовки май-
бутніх учителів до фізичного виховання учнів
може бути досягнутий за умов:

— наукового обґрунтування і впроваджен-
ня у процес їх фахової підготовки теоретико-
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методичних елементів (знань, умінь, навичок),
орієнтованих на формування фізичної культу-
ри школярів;

— переорієнтації системи фізичного ви-
ховання з консервативно-нормативної мо-
делі, що суперечить вимогам шкільної фізкуль-
турної освіти, на інноваційну педагогічну
діяльність, складовими якої є конструктивний,
організаційний, комунікативний та дослід-
ницький компонент. Нормативна модель зво-
дить діяльність вчителя до функціональної ролі
і є несумісною з вимогами гуманізації школи,
забезпеченням оптимальних умов для розвит-
ку кожної дитини. Розумною альтернативою
нормативній є дослідницька модель, згідно з
якою центральною ланкою роботи вчителя є
процес постійної модифікації програми діяль-
ності відповідно до умов та особливостей гру-
пи дітей або окремої дитини;

— оновлення змісту професійно-педаго-
гічної підготовки вчителя фізичного вихован-
ня на основі висвітлення технології плануван-
ня навчально-виховного процесу з фізичного
виховання. Це, у свою чергу, вимагає значно-
го збагачення професійного арсеналу вчите-
ля, уміння вільно ним користуватися, удоско-
налювати його, гуманізації його професійної
свідомості та її переорієнтації на всебічне вра-
хування природи дитини;

— домінування в навчальному процесі
творчих завдань, спрямованих на відтворен-
ня практичних дій учителя в нестандартних
ситуаціях, що дозволить формувати професійні
знання в майбутнього вчителя водночас на
методологічному (мета, завдання), теоретич-
ному (закони, принципи, форми діяльності і
т.ін.), методичному (проектування навчально-
го процесу) та технологічному (вирішення
практичних завдань навчання й виховання в
конкретних умовах) рівнях [4, с. 7—8].

Учені підкреслюють, що зберегти високий
рівень здоров’я молоді допоможе впрова-
дження нових оздоровчих технологій, орієн-
тованих на його зміцнення. Разом з тим жод-
не відомство, жоден заклад у державі неспро-
можний самостійно вирішити відповідне зав-
дання, якщо не буде сформоване ціннісне став-
лення до фізичної культури й у громадян.

Важливим шляхом підвищення результа-
тивності навчального курсу “Фізична культу-
ра” є формування в школярів ціннісного став-
лення до фізичної культури і спорту. А це може
бути можливим лише за умов урахування в
навчальному процесі й відповідного методич-
ного забезпечення основних напрямів впли-
ву цього предмета на людину: особистісного
(формування адекватної самооцінки, пози-
тивної Я-концепції, розвиток гуманістичної
спрямованості школяра), професійного (ово-
лодіння елементами професійної техніки),
профілактичного (оволодіння прийомами і
засобами попередження професійних захво-
рювань), активізуючого (підвищення тонусу
організму, працездатності), релаксуючого (зас-
воєння прийомів релаксації, подолання м’я-
зових бар’єрів), соціального (засвоєння нави-
чок міжособистісної взаємодії, умінь роботи в
командах) тощо.

Органи державної влади повинні надава-
ти програмного й фінансового забезпечення
питанням фізичного виховання, фізичної куль-
тури і спорту, розглядаючи їх як найбільш еко-
номічно вигідний і ефективний шлях про-
філактики захворювань, зміцнення генофон-
ду, підвищення потенціалу трудових ресурсів,
психофізичного здоров’я, зростання добробу-
ту населення й вирішення інших соціальних
проблем.
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ЯК ВІДОМО, теорія – вища, найбільш
розвинена  форма організації науко-

вого знання, за допомогою якої створюється
цілісне уявлення про закономірності й сутнісні
зв’язки певної сфери дійсності – об’єкт цієї
теорії. Базуючись на суспільній практиці, вона
виступає як найбільш досконала форма нау-
кового обґрунтування  й програмування прак-
тичної діяльності. При цьому роль теорії не
обмежується узагальненням досвіду практич-
ної діяльності й екстраполяцією його на нові
ситуації, а пов’язана з творчою переробкою
цього досвіду, завдяки чому теорія відкриває
нові перспективи перед практикою, розши-

ïîáóäîâè íîâ³òíüî¿ òåîð³¿
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè

ÄÎ ÏÐÎÁËÅÌ

Компанієць Ю. А.
ряючи її горизонти.  Без теорії практика ви-
мушена шукати істину шляхом спроб та по-
милок.

Аналіз змісту та спрямованості фахової
вітчизняної фізкультурної науки дає підстави
констатувати, що проблематиці побудови
теорії фізичної культури, на жаль не при-
діляється належної уваги. Складається навіть
враження, що на вживання терміна „фізична
культура” (теорія фізичної культури) накладе-
но якесь обмеження. Згадаймо хоча б назви
провідних фахових видань: „Теорія і методика
фізичного виховання” (Харків), „Теорія і мето-
дика фізичного виховання і спорту” (Київ),
„Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту”
(Харків) та ін. Те ж саме можна відзначити і
стосовно підручників: „Теорія і методика фізич-
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ного виховання” (Шиян Б.М., 1988), „Теорія і
методика фізичного виховання школярів”
(Шиян Б.М., 2001), „Основы теории и мето-
дики физического воспитания” (Деминс-
кий А.Ц., 1995), „Основы теории и методики
физического воспитания” (Шамардина Г.Н.,
2003), „Теория и методика физического вос-
питания” (под ред. Круцевич Т.Ю., 2003).

Як правило, філософські аспекти розвит-
ку фізичної культури та спорту залишаються
поза увагою дослідників та укладачів, видавців
збірників фахових наукових праць та періодич-
них видань: акцент робиться на актуальних
проблемах фізичного виховання та спорту,
теорії й методиці підготовки спортсменів,
спортивній медицині, фізіології спорту, вале-
ології та рекреації, фізичному вихованні різних
верств населення, фізичній реабілітації. Фізич-
на культура ж згадується в контексті шкільної
освіти та підготовки (перепідготовки) кадрів
(Для порівняння – у провідному російському
виданні – журналі „Теорія і практика фізичної
культури” передбачено рубрики: „Проблеми
теорії”, „Роздуми про теорію фізичної культу-
ри”, „Теорії і технології освіти”, дискусійні роз-
діли).

Заради об’єктивності зазначимо, що при
проведенні науково-практичних конференцій
питання подібної проблематики обговорю-
ються частіше. Так, наприклад, один з на-
прямків міжнародної конференції, яку прово-
дить Інститут фізичного виховання і спорту
Вінницького державного педагогічного уні-
верситету, передбачає обговорення філософсь-
ких, історичних, соціально-економічних ас-
пектів розвитку фізичної культури та спорту.

В умовах формування новітньої освітньої
парадигми, у якій ураховуються реалії сього-
дення, опора на вже існуючі теоретико-мето-
дологічні засади фізичної культури позбавле-
на історичної перспективи. Так, їх можна по-
кращити на основі подальшого накопичення
та узагальненням досвіду практичної діяль-
ності,  передбачити та спрогнозувати нові
перспективи – украй важко.

Діалектика розвитку очевидна: якщо
змінюються зовнішні умови, то повинна
змінюватися й теорія. Вона (теорія) повинна
бути не статичною, а динамічною:  творчо

переробляти накопичений  досвід, ураховува-
ти зміни в суспільному житті й передбачува-
ти, прогнозувати появу нових ситуацій.

Слід констатувати, що в сучасній суве-
ренній Україні пріоритетним напрямком став
розвиток теорії фізичного виховання. Їй відво-
диться синтезуюча об’єднуюча роль для ме-
дико-біологічних, суспільних і психолого-
педагогічних наук, хоча й визнається, що фізич-
не виховання є одним з основних компонентів
фізичної культури. З іншого боку, поняття
“фізична культура” використовується лише
тільки для характеристики явища, пов’язано-
го з усвідомленням використання рухової
діяльності з виховною метою [1].

Якщо зробити ретроспективний аналіз
визначень, то можна зазначити, що фізична
культура розглядалася як сукупність досягнень
(матеріальних і духовних цінностей), форм
діяльності та її результатів, які забезпечують:

— нормальний розвиток і вдосконалення
всіх фізичних і психічних здібностей людини
(Г.А. Дюперрон, 1929);

— фізичну підготовленість народу (А.Д. Но-
виков, 1949);

— розвиток фізичних здібностей людини
(Г.І. Кукушкін, 1972);

— фізичне вдосконалення людей (Б.А. Аш-
марін, 1974; В.М. Видрін, 1974; Л.П. Матвєєв,
1976; І.І. Сулейменов, 1991 та ін.);

— засвоєння, підтримання й відновлення
духовних і фізичних здібностей (сил) людини
(Ю.М. Ніколаєв, 1976, 1997);

— фізичну готовність людей до життя
(Н.І. Пономарьов, 1974);

— досягнення фізичних кондицій, необхі-
дних для підтримання здоров’я, фізичного роз-
витку й фізичної підготовленості людини
(В.К. Бальсевич, 1987);

— відтворення фізичних здібностей лю-
дей (Г.Я. Головних, 1989);

— пізнання й перетворення фізичної при-
роди людини (Л.П. Матвєєв, 1991);

— оптимізацію функціональних станів
здоров’я і працездатності через регулювання
фізичної   активності (Г.Г. Наталов, 1995);

— освоєння рухового, інтелектуального й
соціально-психологічного компонентів фізич-
ного вдосконалення й оздоровлення людини,
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формування здорового способу життя (Л.І. Лу-
бишева, 1997);

— вид матеріальної культури, який харак-
теризує рівень розвитку як суспільства в ціло-
му, так і людини зокрема з точки зору актив-
ного, цілеспрямованого формування суспіль-
ним індивідом своєї фізичної досконалості
(І.І. Сулейманов, 2001).

Теорія фізичної культури розглядається як
наука: “про соціальні і педагогічні закони роз-
витку фізичної культури” (Н.І. Пономарьов,
1975), “про сутність і загальні закономірності
її розвитку” (Л.П. Матвєєв, 1984), “про зако-
номірності, норми і способи оптимізації фізич-
ної активності” (В.К.Бальсевич, 1988), “про
закономірності гармонізації фізкультурної
діяльності з метою фізичного вдосконалення і
духовного розвитку людини” (Ю.М. Ніколаєв,
1997, 1998), “про закономірності і суттєві
зв’язки  активного, цілеспрямованого форму-
вання суспільним індивідом своєї фізичної
досконалості” (І.І. Сулейманов, 2001). ТФК
пояснює шляхи розвитку й передбачає тен-
денції еволюції фізичного виховання як су-
спільного явища, обґрунтовує свої педагогічні
положення соціальними, психологічними й
біологічними закономірностями (Шиян Б.М.,
2001).   Крім цього, вона може бути “систе-
мою … основних ідей у конкретній галузі
знання” [2, с. 43—44].

Фізична культура визначається також як
особливий вид соціальної діяльності [2, с.
43—44],  одна зі сторін видової поведінки
людини [3, с. 61—62].

Відповідно до статті 1 Закону України „Про
фізичну культуру і спорт” фізична культура –
це “складова частина загальної культури
суспільства, що спрямована на зміцнення
здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольо-
вих та інтелектуальних здібностей людини з
метою гармонійного формування її особис-
тості”.

При розробці теорії (концепції) фізичної
культури дослідники широко оперують понят-
тями “культура” і “фізична культура”, по-
різному інтерпретуючи їх.   Діапазон вислов-
люваних  міркувань (інколи прямо протилеж-
них) досить широкий, унаслідок чого несупе-
речливим можна вважати лише тільки той

факт, що у визначенні феномена використо-
вується два слова – “фізична” і “культура”. Од-
нак уже на наступному кроці – поєднання їх в
одне поняття — виникають певні труднощі.

Слова, які складають термін “фізична куль-
тура”, по відношенню до сутності явища не
точні.  “Фізичну” слід розуміти як “природну”
(від грецького “фізика” — природа). У цьому
сенсі воно не прийнятне зі словом “культу-
ра”. “Культура” — це щось штучне, яке йде не
від природи, а принесене в природу людсь-
кою діяльністю, тобто “фізична” в цьому
терміні може сприйматися або як “така, що має
відношення до фізики”, або як “не духовна”.
[3, с. 61—62].

 Поняття “культура”, не дивлячись на свій
практично необмежений ареал застосування
(культура мовлення, праці, побуту, зернова,
сексуальна культура і т.п.),  ще більшою мірою
не визначене. Точніше кажучи,  формальні
дефініції  є, і навіть у дуже великій кількості.
Так, уже в середині XX сторіччя нараховува-
лось понад 500 визначень цього поняття. Як
тут не згадати жарт про те, що чим більше
визначень, тим менше розуміння, про що йде
мова.

Тлумачний словник визначає одне із зна-
чень слова “фізичний” як такий, що відносить-
ся до роботи м’язів, мускулів, тілесний;  “куль-
туру” —  як сукупність виробничих, суспіль-
них і духовних досягнень людей. [4]. Виходя-
чи з цього, цілком логічно було б припустити,
що „фізична культура” – сукупність виробни-
чих, суспільних і духовних досягнень людей у
сфері тілесного вдосконалення. Однак у тому
ж таки тлумачному словнику “фізична куль-
тура” визначається як  зміцнення здоров’я,
всебічне вдосконалення й розвиток тіла шля-
хом тренування м’язів. Цілком очевидна спро-
ба звуження сфери явища рамками тілесності,
без урахування його соціокультурної значу-
щості.

Очевидно, що поняття “фізична культура”
слід вважати скоріше традиційним, чим од-
нозначним. Принципова відмінність, не див-
лячись на вельми широкий спектр висловлю-
вань, на наш погляд, полягає в тому, що одні
автори розуміють під фізичною культурою
розвиток, удосконалення рухових фізичних
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якостей, функціонального стану як окремого
індивіда, так і народу, усього суспільства в
цілому.

Інші ж, не виключаючи цей компонент,
розширяють поняття, додаючи в нього духов-
ну складову.

Поняття “теорія фізичної культури” також
неоднозначне. Маємо широкий діапазон від
“…законів розвитку фізичної культури”, до “за-
кономірностей фізкультурної діяльності” і “фор-
мування суспільним індивідом своєї фізичної
досконалості”.

Можна припустити, що обмежене вико-
ристання у фаховій вітчизняній літературі
термінв “фізична культура” обумовлене якраз
його “розмитістю”.

На розв’язання цієї проблеми спрямовані
здійснювані спроби осмислення фізичної куль-
тури з філософсько-культурологічних позицій.

Можливо, що одна з причин подібного ста-
новища полягає і в тому, що багато в чому ідей-
но й почасти змістовно розвиток фізичної куль-
тури зупинився на середньовічному рівні –
вона залишається військового за спрямованістю.
Залишаючись домінантною протягом усієї
історії людства, військова направленість фізич-
ного виховання  визначила його сутність, зміст,
нормативну базу і навіть підбір вправ [5, с. 62—
75; 6, с. 130—140]. Цілком очевидно, що гово-
рити про повну побудову теорії фізичної куль-
тури передчасно, оскільки вона на теперішній
час значною мірою використовує відомості з
теорії фізичного виховання. Це свідчить про
відсутність  сьогодні достатньою мірою обґрун-
тованої методологічної концептуальної бази
теорії фізичної культури, хоча дуже багато для
цього вже зроблено. На підтвердження цього
висновку наведемо погляди Ю.М. Ніколаєва та
Г.Г. Наталова, науковий інтерес яких безпосе-
редньо був сконцентрований на розробці теорії
фізичної культури.

 На думку Ю.М. Ніколаєва, об’єктом за-
гальної теорії й методології фізичної культури
виступає фізкультурна діяльність, форми й
види фізичної культури людини та суспіль-
ства; її предметна галузь – формування фізич-
ної культури (і її різновидів) як виду культури
людини й суспільства; предмет – теоретико-

методологічне обґрунтування особливостей
(закономірностей) розвитку, пізнання й функ-
ціонування фізкультурної діяльності [7, с. 9—
15]. Однак, як вважає Г.Г. Наталов, на сьогодні
„теорії в „інтегративній” теорії фізичної куль-
тури немає”, а є насильницьке об’єднання під
одним дахом теорії фізичного виховання, теорії
спорту та окремих елементів теорії фізичної
культури, яка лише формується. Будувати те-
орію можна після  визначення її фундаменту,
відправної, висхідної  точки розвитку.  На його
думку, єдиною предметно-змістовною осно-
вою фізичної культури, фізичного виховання
та спорту виступає культура рухової діяльності
людини та людства. Теорія ж фізичної культу-
ри, вочевидь, потребує фундаментальної роз-
робки процесуальної частини. Можливо, що
це буде теорія кондиційного тренування,
можливо – теорія формування фізичної куль-
тури особистості [8, с.15—21]. Ще більш роз-
митими є межі об’єкта і предмета теорії ФК.
Так, предмет ТФК – “закони розвитку
(Н.І. Пономарьов, 1975), функціонування й ви-
користання фізичної культури  (Л.П. Матвєєв,
1983), “фізична культура”(В.І. Столяров, 1984),
“закономірності формування фізичної культу-
ри особистості” (Л.І. Лубишева, 1992), “зако-
номірності пізнання і функціонування фізкуль-
турної діяльності” (Ю.М. Ніколаєв, 1997). Її
об’єкт – “теоретичні і соціологічні основи
фізичного виховання і спорту” (Н.І. Понома-
рьов, 1975), “фізична культура, включаючи
реакції, фі зичне  виховання  і  спорт”
(Л.П. Матвєєв, 1983), “рухова діяльність”
(Ю.М. Андреєв, 1978), “фізична культура як
сфера формування фізичних можливостей”
(В.І. Столяров, 1984), “фізична активність”
(В.К. Бальсевич , 1984), “фізкультурна
діяльність” (Ю.М. Ніколаєв, 1997), „людина”
(І.І. Сулейменов, 1991), “цінності фізичної
культури і спорту” (Л.І. Лубишева, 1992).

Об’єктом теорії фізичної культури може
виступати також людське тіло, яке розгля-
дається в якості носія атрибутів культури
людської цивілізації. [9]. Предметна галузь –
„сфера фізичного виховання  і спорту”
(Н.І. Пономарьов, 1975), „формування фізич-
ної культури і її видів” (Ю.М. Ніколаєв, 1997).
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Предмет  ТФК „може бути сформований шля-
хом виділення і поєднання (синтезу) загаль-
нопедагогічного і культурологічного елементів
знання на основі біосоціальної природи ру-
хової діяльності” (Андреєв Ю.М., 1978).

Можна погодитись з думкою Ю.М. Ніко-
лаєва, який вважає, що для визначення пред-
мета ТФК характерна певна неконкретність,
невизначеність, а сама ТФК (яка має насам-
перед культурологічно-педагогічний характер)
„повинна виступати в ролі метатеорії, вико-
нувати методологічні функції по відношенню
до її окремих часткових теорій (фізичного ви-
ховання, спорту та ін. ) ...” [10, с. 8, 9]. На наш
погляд, кожне з цих визначень не є хибним,
таким, що суперечить іншим, але в кожному з
них робиться акцент на одній якій-небудь
особливості, залишаючи поза аналізом усю
сукупність зв’язків. Фізична активність (Баль-
севич В.К.) у цілому, рухова діяльність
(Андрєєв Ю.М.)  людини (Сулейманов І.К.)
зокрема, яка реалізується в процесі фізкультур-
ної діяльності (Ніколаєв Ю.М.), спрямованій
на формування фізичних можливостей (Сто-
ляров В.І.) у процесі фізичного виховання, за-
нять спортом (Матвєєв Л.П.). Або “діяльність
людини, спрямована на розвиток і підтриман-
ня рухових, функціональних можливостей
організму”, що також однобічно тому, що не
відображує інтелектуальний, морально-
вольовий аспект такої діяльності.

Акцент на людському тілі, яке розглядаєть-
ся в якості носія атрибутів культури людської
цивілізації, є також правомірним (не було б тіла,
реального субстрату докладення зусиль, то го-
ворити про будь-яку діяльність у сфері фізич-
ної культури було б просто безглуздо). І все ж,
на наш погляд, не повинно бути абсолютизації,
культу тіла, такого собі “сомацентризму”; до-
мінуючою все ж є не вимірювана в матеріаль-
ному світі духовна складова такої діяльності, на
що вказують численні дослідники.

Не буде перебільшенням твердження, що
весь розвиток науки про фізичне виховання,
фізичну культуру обертається навколо  пізнан-
ня закономірностей і особливостей застосу-
вання фізичних вправ. Наталов Г.Г., провівши
історико-логічний аналіз предмета і структу-

ри теорії фізичного виховання, дійшов вис-
новку, що фізична вправа  є реальним об’-
єктом цієї наукової дисципліни  [11, с. 34].

На важливість фізичної вправи в межах
побудови теорії ФК звертає увагу і Ніко-
лаєв Ю.М. (2002). Однак основним специфі-
чним засобом фізичної культури він визначає
фізкультурну діяльність, у якій фізичні вправи
будуть виступати в якості головного елемен-
ту. На його думку, це положення суттєво
відрізняє  ТФК від ТФВ.  Таке твердження не
є безсумнівним. Так, Ніколаєв Ю.М., обґрун-
товуючи поняття „фізкультурна діяльність”,
пов’язану із заняттями фізичними вправами,
покладає в основу ФК рухову діяльність, зас-
новану на застосуванні фізичних вправ, на-
правлених на фізичний розвиток, фізичну
підготовленість, фізичне вдосконалення лю-
дини, і яка є однією з форм людської діяль-
ності [12, с. 199, 200].  У нього фізкультурна
діяльність, будучи одночасно й об’єктом, і за-
собом ФК, усе ж таки є ні чим іншим, як фізич-
ними вправами, якими й займаються, і вико-
нують, і застосовують з певною метою, спря-
мованою на задоволення життєво важливих
потреб. І чи не є фізичні вправи руховою
діяльністю? Вважаючи цілком слушною дум-
ку Ю.М. Ніколаєва про людинотворчу функ-
цію фізкультурної діяльності, у питанні визна-
чення об’єкта та предмета теорії фізичної куль-
тури все ж більш аргументованою є точка зору
Г.Г. Наталова.

Наведена вище ретроспектива визначень,
як мінімум, свідчить про відсутність єдності
думок. Нам дісталася у спадок теорія фізичної
культури, основи якої були напрацьовані за
часів існування СРСР, і яка, звісно, не могла
не віддзеркалювати суспільну практику. Про-
цес формування теоретичної бази фізичної
культури на теперішньому рівні не відповідає
вимогам цієї сфери соціального життя, орієн-
тованої на гуманістичні цінності.

Будучи тільки формою наукового знання,
тобто перевіреного практикою результату
пізнання фізичної культури, її теорія являє со-
бою лише систему основних ідей у конкретній
галузі знання вже як науки, функцією якої слід
вважати розробку й теоретичну системати-
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зацію об’єктивних знань про дійсність. При
цьому теорія фізичної культури повинна відпо-
відати як мінімум двом установленим у
світовій науці критеріям. Перший – це кри-
терій „зовнішнього виправдання”: теорія по-
винна узгоджуватись з досвідом. Ця вимога
цілком очевидна й певною мірою реалізова-
на. У зв’язку з цим підкреслимо, що ця оче-
видність неминуче тягне за собою й певні на-
слідки: якщо дійсність змінюється, то буде
змінюватися і досвід, який набувається в ході
пізнання дійсності, а значить будь-яка ста-
тична теорія цього процесу буде тією чи
іншою мірою хибною. Теорія повинна не
тільки узгоджуватись з досвідом, а й прогно-
зувати напрямки подальшого розвитку.

Другий критерій відображає своєрідну
„внутрішню досконалість” теорії, її при-
родність, відсутність впливу фактора суб’-
єктивності при її обґрунтуванні. Формально
критерій внутрішньої досконалості дуже близь-
кий до критерію математичної досконалості,
за яким та чи інша математична побудова доз-
воляє вивести найбільшу кількість положень
з найменшої кількості посилань. На жаль, з
огляду на вельми значну складність соціаль-
них процесів, які відбуваються у сфері фізич-
ного виховання, культури та спорту, застосу-
вати математичний формалізм для створен-
ня теорії складно. У таких випадках наукова
практика передбачає застосування методу уяв-
ного експерименту подумки з ідеалізованими
об’єктами, розмірковувань, які спираються на
аналіз змісту висхідних положень теорії.

У зв’язку з цим виникає потреба зверну-
тися до теоретичної типології, яка припускає
побудову ідеальної моделі, узагальнене вира-
ження ознак, фіксацію принципів таксономі-
чного опису множини об’єктів, що вивчають-
ся. Вона спирається, зазвичай, на розуміння
об’єкта як системи, що пов’язано з виділен-
ням системоутворюючих  зв’язків, з побудо-
вою уявлень про структурні рівні об’єкта; така
типологія є одним з головних засобів пояс-
нення  об’єкта і створення його теорії.

Розробка методологічної основи розумін-
ня сутності фізичної культури повинна базу-
ватися на визначенні співвідношення біоло-
гічного й соціального, тілесного й духовного
буття людини.

Проведений з позицій історико-еволю-
ційного підходу аналіз історії виникнення й
логіки розвитку фізичної культури, систем
фізичного виховання, а також основних тео-
ретико-методологічних аспектів знання про
фізичну культуру дає підстави вважати, що
рухова діяльність людини пройшла шлях від
біологічної обумовленості до соціального ус-
відомлення. Основна тенденція розвитку – від
неусвідомленої необхідності в русі до усвідом-
леної потреби.

Розглядаючи систему “природа-людина”,
зазначимо, що зв’язуючою ланкою між живою
природою й суб’єктом, який живе, виступає
саме потреба. Л. Фейєрбах писав: “Існування
без потреб є марне існування. Що взагалі поз-
бавлене потреб, те не має потреби і в існу-
ванні” [13]. Найзагальніша і водночас надзви-
чайно конкретна й досяжна потреба – потре-
ба в здоров’ї, здоровому існуванні. Саме вона
дає змогу зберегти цілісність, стійкість орга-
нізму і здатність до подальшого розвитку. При-
чому мова йде не лише про здорове тілесне,
але й духовне буття людини. Здоров’я прояв-
ляється через широкий спектр спроможнос-
тей, які можуть бути згруповані у відповідності
з трьома іпостасями людини: фізичній (тіло),
психічній (психіку), моральній (соціумність).
Дві останні утворюють духовний компонент
здоров’я, який має пріоритетне значення.
Очевидно, що здоровим можна вважати
тільки людину, однаково благополучну як
фізично, так і духовно. На цю особливість
звертає увагу В.П. Горащук, досліджуючи про-
блематику формування культури здоров’я [14].

Як свідчить аналіз, за своєю сутністю
фізична культура є нічим іншим як культурою
фізичної активності людини. У цій якості вона
не замінює собою ні фізичне виховання (уп-
равління процесом індивідуального фізично-
го розвитку), ані спорт (досягнення рухової
майстерності). Її об’єкт – фізичні можливості
людини; предмет – умови реалізації, способи
досягнення та закономірності фізичної актив-
ності.  Фізичні можливості формуються зав-
дяки фізичній активності при наявності
відповідної соціально-психологічної моти-
вації. Фізична активність через рухову
діяльність забезпечує: фізичний розвиток,
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фізичну адаптацію, фізичну рекреацію, фізич-
ну реабілітацію, кондиційне тренування, ру-
хову майстерність. Рухова діяльність реалі-
зується в основному у формі фізичних вправ,
які відрізняються за видом, формою руху; впли-
вом; способом виконання.

Компонентами соціально-психологічної
мотивації є: суспільне визнання (соціальне
порівняння); особистісні фактори; ситу-
аційні фактори.

Психосоматична діяльність людини щодо
розширення й підтримання на належному
рівні духовного і фізичного компонентів здо-
ров’я  є не що інше як формування культури
рухової діяльності – технології раціонального
і ефективного її здійснення (за Г.Г. Наталовим,
1998).

Культура рухової діяльності людини фор-
мується й реалізується: у життєвому про-
сторі;  за певних умов життя (матеріальних,
духовних і соціальних); завдяки здоровому
стилю, способу життя.

Стиль, спосіб життя складається з: по-
ведінки, спілкування, діяльності, принципів
життя, життєвої позиції, системи потреб,
ставлення до себе, оточуючих людей, діяль-
ності, соціальної ролі, віково-рольових очіку-
вань.

Наведена вище побудова є спробою зро-
бити перший крок щодо формування уявлень
про структурні рівні об’єкта теорії фізичної
культури сучасності. Подальші дослідження
повинні бути спрямовані на розробку базової
концепції та основоположного категоріально-
го апарату з розгорнутою системою їх обґрун-
тування.

Підсумовуючи, зазначимо, що теоретико-
методологічні засади побудови самостійної
теорії фізичної культури повинні мати соціо-
культурний характер, виходити з пріоритету
людини як творця у всьому багатстві проявів
провідних стимулів її діяльності. У ній повин-
на відобразитися зміна парадигм теоретич-
ного знання в освітньому просторі фізичної
культури , розкрита її духовно-фізична
сутність, реальна спрямованість на збере-
ження здоров’я.
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раїни від 22.03.2001р. № 67/2001-рп
„Про організацію проведення в Україні
у 2001році Міжнародного року волон-
терів”, Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 23.04.2003р.
№ 225-р „Про утворення Координа-
ційної ради з питань розвитку та
підтримки волонтерського руху”, Закон
України від 19.06.2003р. № 966-ІУ
„Про соціальні послуги”, Закон Украї-
ни від 18.11.2003р. №1281-ІУ „Про
загальнодержавну програму підтрим-
ки молоді на 2004—2008 роки”, По-
станова Кабінету Міністрів України від
10.12.2003р. № 1895 „Про затвер-
дження Положення про волонтерсь-
ку діяльність у сфері надання соціаль-
них послуг”.

Законодавчо визначено термін „во-
лонтерський рух”, задекларовано, що
підтримка і сприяння його розвитку є
одним з основних напрямів держав-
ної політики у сфері соціальної  робо-
ти з дітьми. У межах Міжнародного
року волонтерів у 2001 році було роз-
роблено низку заходів щодо сприяння
розвитку в Україні волонтерського руху.
У 2003 році створено Координаційну
раду з питань розвитку та підтримки
волонтерського руху, визначено термін
„волонтер”, легітимізовано право во-
лонтерів на їх залучення до надання
соціальних послуг, передбачено пра-
во суб’єктів, які надають соціальні по-
слуги, залучати волонтерів на догові-
рних засадах для виконання цієї робо-
ти.

Основними напрямами виконання
Загальнодержавної програми підтрим-
ки молоді на 2004—2008 роки перед-
бачено підтримку трудових та волон-

НЕЗВАЖАЮЧИ на відносну
новизну волонтерського руху

для нашої країни, аналіз й узагальнен-
ня накопиченого практичного досві-
ду дозволив   здійснити спроби виді-
лити концептуальні підходи до його
організації, теоретично обґрунтувати
шляхи залучення молоді до волон-
терської діяльності, розробити програ-
ми навчання волонтерів [3; 5; 6; 8].

Велике значення для нас мають
дослідження проблеми волонтерства
таких учених, як І. Звєрєва, А. Капська,
О. Безпалько, Н. Комарова, С .  Тол-
стоухова, О. Яременко, О. Стець-
ков, Р.  Вайнола ,  О .  Карпенко ,
Л. Міщик, Н. Романова, Т. Дружченко,
Є. Лавриш та ін. [1; 2; 4; 9; 11]. Проте,
на жаль, теоретичних і практичних
доробок з питань волонтерського
руху, волонтерства ще дуже мало, і ці
жагучі питання знаходяться поки ще
на стадії зародження й становлення.

У той же час розвиток волон-
терського руху, динаміка його
кількісних та якісних показників, ус-
відомлення його місця як ресурсу со-
ціальної роботи затребували чіткого
законодавчого регулювання.

На сьогодні  нормативно-правову
базу становлять такі акти, як Закон Ук-
раїни від 21.06.2001р. № 2558-ІІІ „Про
соціальну роботу з дітьми та молод-
дю”, Розпорядження Президента Ук-

Караман О. Л.,
Кратінова В. О.,
Ларіонова Н. Б.,
Песоцька О. П.
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терських загонів молодіжних громадських
організацій, діяльність яких спрямована на ре-
ставрацію та відновлення об’єктів культурної
спадщини, меморіальних комплексів, пам’ят-
ників бойової та трудової слави, допомогу со-
ціально незахищеним верствам  населення.

Намічено сприяння розвитку волонтерсь-
кого молодіжного руху, визначено термін „во-
лонтерська діяльність у сфері надання соціаль-
них послуг”, її основні засади, суб’єкти, які
займаються цією діяльністю, напрями й шля-
хи її проведення, соціальні послуги, до надан-
ня яких можуть залучатися волонтери со-
ціальною службою, порядок і механізм
співпраці волонтерів (волонтерських органі-
зацій, об’єднань) із соціальною службою; виз-
начено координатора волонтерської діяльності
у сфері соціальних послуг – Міністерство праці
та соціальної політики України у справах сім’ї,
дітей та молоді.

Зазначені нормативно-правові акти Украї-
ни забезпечили передумови для поширення
волонтерського руху в Україні, його станов-
лення та організаційного оформлення [3; 5].

Теоретико-методологічний аналіз пробле-
ми продемонстрував, що поняття „волонтер”,
„волонтерство” можна конкретно й адекват-
но застосовувати лише за умови зародження,
становлення й функціонування їх як суспіль-
ної організації громадянського суспільства.
Сутність цього явища можна визначити як
особливу форму спонтанного самовиявлен-
ня вільних громадян і добровільно сформова-
них ними для обстоювання власних інтересів
організацій та об’єднань в усіх сферах життя
суспільства і як певну систему відносин, яка
склалася для досягнення певної спільної мети
– реалізації власних бажань та себе через на-
дання безкорисної допомоги іншим.

Волонтерські (добровольчі) організації – це
вільні спілки людей, які об’єдналися якимось
спільним спеціальним інтересом, що відобра-
жений у програмі організації. Така програма
в основному націлена на надання соціальних
послуг та допомоги. Базовими частинами
волонтерської програми є три основних прин-
ципи:

1. Захист спільних інтересів своїх членів.
2.Вступ в організацію тільки за власним

бажанням кожного.
3.Недержавна сутність організації [5; 6;

12].

В Україні волонтерський рух – одна з най-
ефективніших форм роботи з молоддю. Він є
невичерпним джерелом набуття громадянсь-
кої освіти, дає людині можливість реалізува-
ти себе в служінні суспільству. Велика кількість
громадських організацій поєднує молодих
людей, які на добровільних засадах беруть
участь у соціальних програмах щодо попере-
дження негативних явищ у молодіжному се-
редовищі та надання допомоги іншим у їх роз-
витку, соціальному становленні, інтеграції в
суспільство тощо. Така діяльність потребує від
добровольців не лише бажання та наявності
вільного часу, а й певних знань з психології,
соціальної педагогіки, соціології, медицини,
юриспруденції тощо; волонтери повинні во-
лодіти навичками спілкування з різними про-
шарками населення, знайомитись з кращим
як вітчизняним, так і зарубіжним досвідом
роботи.

Історія розвитку волонтерського руху в
ЛНПУ імені Тараса Шевченка бере свій поча-
ток з моменту створення на історичному фа-
культеті волонтерського загону „СОВА” (сту-
денческий отряд волонтеров-активистов) у
1997 році.

Від самого початку загін являв собою,
відповідно до типології основних напрямів
становлення волонтерського руху в Україні [4,
с. 98], педагогічно спрямовану волонтерську
діяльність як засіб розвитку особистості, її со-
ціалізації, духовного становлення. Цей напрям
реалізується в дитячих та молодіжних об’-
єднаннях, які передбачають суспільно корис-
ну діяльність.

Головною метою педагогічної спрямова-
ності діяльності загону стало створення умов
для професійного становлення майбутніх со-
ціальних педагогів та соціальних працівників,
забезпечення формування суб’єктності особи-
стості студентів, ураховуючи специфіку змісту
професійної діяльності.

Контингент учасників загону, а це пере-
важно студенти спеціальностей „Соціальна
робота”, „Соціальна педагогіка”, зміст їхньої
суспільно корисної діяльності визначили низку
особливостей використання   волонтерської
діяльності як засобу особистісно-професійно-
го становлення, а саме:
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• Синкретичне поєднання основних ас-
пектів волонтерства як ресурсу соціальної
роботи (соціалізація  волонтерів відбувається
через надання допомоги іншим у вирішенні
проблем);

• Утворення умов для більш сприятливої
соціалізації волонтерів не тільки як особисто-
стей, а й як професіоналів.

У плані загальної соціалізації завдяки во-
лонтерській діяльності студенти отримують:

• більш глибокі знання з соціальних про-
блем, більш реальні уявлення про спосіб життя
різних верств населення;

• нові навички й досвід загального харак-
теру;

• комунікативні навички, досвід спілкуван-
ня з різними людьми;

• досвід ділового спілкування й ділової
поведінки;

• самоактуалізацію та самореалізацію  че-
рез перехід до нового, більш активного спо-
собу життя;

• самоствердження через відчуття себе
корисним, отримання більш соціально поваж-
ного статусу тощо;

• формування суб’єктності особистості як
соціально-психологічного феномена.

У плані професійного становлення над-
бання волонтерів включають:

• перевірку власної теоретичної та прак-
тичної підготовки на практиці;

• самодіагностику професійної придат-
ності та професійних пристрастей;

• стійку динаміку соціально-ціннісної скла-
дової в системі професійної мотивації;

• готовність до здійснення професійної
діяльності на основі стійкої внутрішньої мо-
тивації;

• набуття додаткових фахових знань з май-
бутньої спеціальності;

• напрацювання  навичок спілкування з
майбутніми клієнтами, спілкування з профе-
сіоналами в обраній спеціальності;

• знайомство з новими методиками й тех-
нологіями;

• відпрацювання власного набору профе-
сійного інструментарію;

• формування індивідуального стилю про-
фесійної поведінки й діяльності.

По суті волонтерство дозволяє розшири-
ти діапазон професійної діяльності студентів
соціально спрямованих спеціальностей. При
цьому слід відзначити, що волонтерська
діяльність має певні переваги порівнянно  з
навчально-професійною діяльністю, у тому
числі й з практикою, основними з яких є:

• добровільність участі, а звідси більш
стійка мотивація до діяльності;

• більше самостійності, а звідси більш ди-
намічне та якісне особистісне та професійне
зростання;

• більше свободи вибору об’єктів волон-
терської діяльності, її змісту, форми, а звідси
більше умов для побудови індивідуальної
траєкторії професійного становлення;

• більше каналів соціального порівняння
(інші волонтери, професіонали соціальної сфе-
ри тощо), а звідси умови для формування
більш об’єктивно-критичного ставлення до
себе як в особистісному, так і в професійному
плані.

Наразі основними напрямками роботи за-
гону є:
Ø  робота з ветеранами педагогічної праці

(співробітники університету) та людьми по-
хилого віку — клієнтами Луганського геріар-
тричного притулку № 1;
Øробота з людьми з обмеженими можли-

востями;
Ø  робота з дітьми девіантної поведінки;
Ø  робота з дітьми, позбавленими батьків-

ської опіки та піклування;
Ø  підготовка культурно-дозвіллєвих про-

грам для дітей та молоді;
Ø  робота з профілактики соціально-нега-

тивних явищ у підлітковому та молодіжному
середовищі;
Ø  організація педагогічної допомоги не-

встигаючим учням загальноосвітніх шкіл;
Ø  допомога державним та недержавним

соціальним службам та організаціям  у роз-
робці та реалізації проектів та програм;
Ø  розробка та реалізація навчальних про-

грам підготовки тренерів-волонтерів;
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Ø  організація роботи з правової просвіти
дітей та молоді;
Ø  робота з пропаганди здорового спосо-

бу життя;
Ø  науково-дослідна робота з соціальної

проблематики та методичного забезпечення
волонтерського руху;
Ø  допомога волонтерам у особистісному

та професійному зростанні.
За період свого існування загін виріс від

конкретних практичних благодійних справ до
розробки й реалізації власних соціальних про-
ектів та участі в проектах регіонального, на-
ціонального та міжнародного рівнів:
Ø  З 2003 р. (постійно) – участь у тренін-

гових проектах Християнського Дитячого
Фонду з підготовки тренерів-волонтерів за
програмою „Рівний – рівному”.
Ø  Листопад 2004 – травень 2005 рр. –

участь у проекті “Старт для розвитку студент-
ських громад” Східноукраїнського центру гро-
мадських ініціатив при фінансовій підтримці
Програми малих проектів Посольства Коро-
лівства Нідерландів в Україні (Матра КАП).
Ø  Вересень 2005 р. – самостійний проект

– Організація Луганського молодіжного табо-
ру для волонтерів „Школа правових тренерів”.
Ø  Червень 2005 р. – участь у навчальному

проекті „Посібник з освіти у сфері прав люди-
ни” за фінансовою підтримкою Ради Європи
для тренерів і молодіжних лідерів України,
розробка правовового тренінгового модуля,
який було представлено на „Літньому Псі-Зоні
2005”.
Ø  Липень 2005 р. – участь у молодіжно-

му таборі особистісного розвитку „Літній Псі-
Зон 2005”.
Ø  Літо 2005 р. – участь у ІV Всеукраїнсь-

кому саміті   ООН,  розробка проекту „Докт-
рини молодіжної політики України”.
Ø  Вересень 2005 р. – проведення соціо-

логічного дослідження умов проживання лю-
дей похилого віку в Луганській області на за-
мовлення Міжнародної організації „Департа-
мент надання  гуманітарної допомоги SDC” з

метою обґрунтування підтримки благодійних
програм в Україні.
Ø  Листопад 2005 р. – участь у проекті „Ук-

раїнсько-польський міжкультурний діалог” у
рамках програми „Молодь” Європейської
комісії.
ØЛистопад 2005 р. – участь у семінарі

„Технології активізації громади” Християнсь-
кого дитячого фонду.
ØГрудень 2005 р. – участь у роботі першої

регіональної Школи Волонтерів з проблеми
„Попередження торгівлі людьми”.
ØГрудень 2006 р. – участь у молодіжному

саміті ООН 2006 р. „Розвиток волонтерства в
Україні”.

Наукове  обґрунтування та організаційно-
методичне забезпечення волонтерського руху
в університеті  здійснює науково-практична
лабораторія „Волонтерський рух у соціальній
роботі: теорія та практика”, утворена при ка-
федрі соціальної педагогіки та соціальної ро-
боти у 2002 р.

У цьому році загону виповнюється 10
років. А це непогана нагода підвести деякі
підсумки, перегорнути сторінки (принаймні
останні) літопису волонтерських справ.

2005 рік:
vСічень. Мукомєлова Н. – організація

зустрічі бізнесмена з Німеччини з вихованця-
ми Луганського обласного притулку для не-
повнолітніх. У подальшому бізнесмен нео-
дноразово передавав дітям одяг, солодощі та
іграшки.
vЛютий. Губська М., Кириченко О., Ле-

венець Ю., Кумова Ю., Кушнір Л. – допомога
благодійному фонду „Підліток” – проведення
виховних годин та дозвіллєвих програм для
сиріт – вихованців школи-інтернату  с. Щото-
ве Сіверськодонецького р-ну.
vБерезень. Мартинов А. – організація

круглого столу з проблеми порушення прав
студентів разом із Східноукраїнським центром
громадських ініціатив та молодіжним тренін-
говим центром „Апельсин”.
vБерезень. Іванова Т., Бережна О. –

участь у роботі виїзних бригад психологічно-
го консультування із спеціалістами Лугансь-
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кого обласного центру соціально-психологі-
чної реабілітації неповнолітніх.
vКвітень. Бережна О., Іванова Т. – участь

у психолого-педагогічній діагностиці вихо-
ванців школи-інтернату м. Лутугине.
vТравень. Організація благодійної акції на

факультеті. Зібрані м’які іграшки та гроші на
придбання памперсів та солодощів для вихо-
ванців Луганського обласного будинку дити-
ни № 2.
vЧервень. Організація і проведення

тренінгів у волонтерських пришкільних табо-
рах м. Луганська.
vВересень. Участь в акції з профілактики

негативних явищ у підлітковому середовищі
(школи і притулки м. Свердловськ).
vВересень. Костючек М., Чаплай Л. –

соціологічне обстеження умов проживання
людей похилого віку в Луганській області на
замовлення Міжнародної організації Департа-
мент надання гуманітарної допомоги SDC для
обґрунтування необхідності підтримки благо-
дійних програм в Україні.
vЖовтень-Листопад. Кучерявих Д., То-

ковой А., Романенко Р., Карташов А., Стар-
ченко О., Маханьков М., Гаранін А., Понома-
ренко В., Яремчук І., Поляков Ю., Шапова-
лов А., Клименко А., Гурєєв Р., Токарев Д.,
Шишанов О., Писаний Д., Кондратов Т., Гре-
чишкін Г. – надання допомоги в пересуванні
інвалідам-візочникам для забезпечення участі
останніх у серії акцій щодо соціальних про-
блем людей з обмеженими можливостями, у
тому числі в триденній конференції молодих
лідерів громадських організацій інвалідів
Східного регіону України.
vЛистопад. Барабанова О., Васильєва С.,

Алексєєва Ю., Чувєльова М., Мартинов А.,
Бережна О., Мукомєлова Н., Костючек М.,
Ропаєва Г. –  організація і проведення разом з
Артемівським районним у м.Луганську цен-
тром соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді, МТЦ „Апельсин” навчального семіна-
ру для волонтерів-школярів Артемівського
району.
v23.11.05 р. – перемога в міському кон-

курсі-огляді волонтерських загонів м. Лу-
ганська.
vГрудень. Тематична дискотека „Молодь

проти СНІДу” спільно з організацією консуль-
тацій для студентів спеціалістами благодійно-
го фонду „Крок у майбутнє” та Луганського
обласного центру профілактики й боротьби
із СНІДом.

2006 рік:
v22—23 березня 2006 – волонтери Ба-

рабанова А., Мартинов А. Бережна О. та аси-
стент кафедри Соколов А.Ф. стали учасника-
ми Міжнародної наукової конференції для сту-
дентів та аспірантів „Обличчя соціальної дер-
жави”, яка проходила у м. Києві на базі Ака-
демії праці та соціальних відносин імені Му-
равйова-Апостола. Наукові статті волонтерів
пізніше були надруковані в збірнику студен-
тських робіт „Волонтерство як ресурс соціаль-
ної роботи у громаді”.

vКвітень – травень 2006. –  Барабанова О.,
Мартинов А., Мукомєлова Н., Ропаєва Г.,
Алексєєва Ю. та Васильєва С. пройшли на-
вчання на тренінгах-семінарах Луганського
консультаційного центру Християнського ди-
тячого фонду в рамках проекту „Покращення
якості соціальних послуг дітям та сім’ям у гро-
маді”, отримали сертифікати та навички про-
ведення соціально-просвітницьких тренінгів
за темами: „Громада як осередок соціальної
роботи”, „Сучасні підходи до громадського
здоров’я та шляхи його популяризації”, „Усві-
домлене батьківство як умова повноцінного
розвитку дитини”, „Зміцнення та збережен-
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ня репродуктивного здоров’я дітей та
підлітків: потенціал громади”, „Соціально-
психологічна підтримка ВІЛ-інфікованих дітей
та їх сімей”.

v 9.03.2006. – Кучерявих Д., Токовой А.,
Старченко О., Шишанов О., Токарев Д., Мар-
тинов А., Маханьков М. –   допомога у пере-
суванні людям з обмеженими фізичними мож-
ливостями для забезпечення участі в соціаль-
но-культурному заході на замовлення Лу-
ганського міського центру по наданню со-
ціальних послуг.

v Червень 2006 – вулична ігротека до
Дня захисту дитини (відповідальна Зубкова Н.)
v 6.09.2006 – Кучерявих Д., Токовой А.,

Старченко О., Поляков Ю., Токарев Д., Мар-
тинов А., Горанін А., Руднєв Р., Проненко А.
– соціально-культурний захід для людей з об-
меженими можливостями, допомога в офор-
мленні зали, формуванні подарунків, у пере-
суванні інвалідів-візочників, інвалідів ОПС.
v Вересень-жовтень – Стецькова Л.,

Галушко Н., Чаплай Л. – акція „Допоможи

дітям (збір речей, художньої літератури та
підручників для малозабезпечених верств на-
селення).
vВересень-жовтень – Ропаєва Г., Аго-

ян Л., Мартинов А., Скоромна О. – тренінги
„Права людини”, „Усвідомлене батьківство”,
„Здоровий спосіб життя” з учнями ЗОШ
№№20, 14 м.Луганська, навчального комплек-
су школа-гімназія „Академія” ЛНПУ імені Та-
раса Шевченка.

За час свого існування загін трансформу-
вався у волонтерський рух. В університеті,
крім загону “СОВА”, працюють: волонтерсь-
кий загін “Світ” психолого-педагогічного фа-
культету, загони “Турбота” Старобільського фа-
культету, “Авангард” Ровеньківського факуль-
тету, ”Милосердя” Лисичанського педагогіч-
ного коледжу, “Добротворець” Стахановського
педагогічного коледжу.

Кожний з названих загонів має свої тра-
диції, свою систему та пріоритетні напрями
роботи.

Загін “Світ” основну увагу приділяє роботі
з такими категоріями дітей, як сироти, інва-
ліди, малозабезпечені, а також профілактиці
СНІДу серед молоді та підлітків. Зокрема, за
участь у всесвітній акції боротьби з цією
страшною хворобою “Урок заради життя”
загін отримав міжнародний сертифікат.

Провідним напрямком роботи старо-
більського загону “Турбота” є співпраця з при-
тулком для неповнолітніх “Мрія” (психодіаг-
ностика,  організація та проведення ігротек,
святкових заходів
та ін.)

Загін “Аван-
гард” зосереджує
свою увагу на на-
данні соціальних
послуг неблаго-
получним сім’ям;
організації та про-
веденні засідань
клубу “Сім’я” для
дітей старшого
шкільного віку та
с т уд е н т с т в а ,
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Звєрєва, Н.В. Зімовець та ін. – К.: ВГЦ „Во-
лонтер”, 2001. – 176 с.

3. Волонтери в соціальній роботі/Упо-
ряд.: О. Главник, Н. Романов, Т. Дружченко.
– К.: Главник, 2006. – 120 с.

4. Волонтерська служба недержавної
організації соціальної сфери:   Зб. матеріалів.
– К.: БТ „Джерело”, 2000. – 92 с.

5. Волонтерський рух в Україні: тен-
денції розвитку / Вайнола Р.Х., Капська А.Й.,
Комарова Н.Н. та ін. – К.: Академпрес, 1999.
– 112 с.

6. Маккарлі С., Лінч Р.  Управління
діяльністю волонтерів. – Ресурсний центр
розвитку громадських організацій „Гурт”,
1998. – 117 с.

7. Молодежь для молодежи: Практ.  по-
собие по проведению волонтерских лагерей.
– Донецк: Донецкий молодежный дебатный
центр, 2003. – 76 с.

8. Організація волонтерського руху у
вищих навчальних закладах: Діагностичний
інструментарій: Метод. розробки / Уклад.
Т.О. Рудякевич. – Житомир: ЖДУ, 2004. –
19 с.

9. Підготовка волонтерів до роботи у
службі „Телефон Довіри”. – К.: ДЦССМ,
2003. – 116 с.

10. Підготовка волонтерів та їх роль у
реалізації соціальних проектів / Під заг. ред.
І. Звєрєвої, Г. Лактіонової. – К.: Наук. світ,
2001. – 49 с.

11. Підготовка соціальних працівників до
роботи з волонтерами: Метод. розробки до
програм “Діди Морози — волонтери” та
“Інтерактивний театр” / Р.І. Короткова,
Ж.В.  Петрочко, С.В. Мирук; Ліга соціальних
працівників м. Києва, ССМ м. Києва. – К.: 
Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгомано-
ва, 2001. – 60 с.

12. Технологізація волонтерської робо-
ти в сучасних  умовах  / За ред. проф .
А.Й. Капської. – К., 2001. – 140 с.

участі в роботі “Телефону довіри” Ровеньків-
ського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.

Пріоритетним напрямком роботи  волон-
тери загону “Добротворець” обрали соціаль-
ну опіку та захист найменш захищених кате-
горій дітей та молоді. Цей напрямок містить у
собі організацію та проведення ігротек для
дітей з особливими потребами (у своїй ву-
личній роботі волонтери активно застосову-
ють музичні, танцювальні, інтелектуальні ігри,
ігри-естафети, настільні, аукціонні ігри тощо).

Волонтери лисичанського загону “Мило-
сердя” найбільшу увагу приділяють наданню
соціальних послуг дітям, які є вихованцями
притулків та інтернатів для дітей-сиріт.

Динаміка розвитку волонтерського руху з
моменту створення загону “СОВА” свідчить
про постійний пошук студентами нових на-
прямів, форм та технологій участі у вирішенні
соціальних проблем міста й області, розши-
рення діапазону цієї участі та зв’язків з дер-
жавними та недержавними соціальними
службами.

Стійкою є тенденція посилення профе-
сійної складової волонтерської діяльності, що,
безумовно, підвищує якість надання соціаль-
них послуг.

Усі ці позитивні зміни створюють більш
сприятливі умови для оптимальної соціалізації
волонтерів, їх професійного становлення,
формування суб’єктності особистості, що
підтверджує постійний моніторинг особисті-
сно-професійного розвитку не тільки під час
навчання в університеті, а й після його закін-
чення.

Література
1. Волонтерское движение: опыт, про-

блемы, перспективы: Рабочие материалы
семинара. – К., 24—30 сент. 2000. – 72 с.

2. Волонтерство: Порадник для органі-
затора волонтерського руху / Укл. Лях Т.Л.,
авт. кол.: О.В. Безпалько, Н.В. Заверіко, І.Д.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ підготовки май-
бутніх фахівців соціальної роботи знач-

ною мірою залежить від змісту навчання. Про-
фесіоналізм соціального працівника досягає
найвищого рівня завдяки освітнім програмам
високої якості. Водночас з появою фаху со-
ціального працівника в Україні наприкінці
ХХ ст. при університетах і на базі інших ви-
щих і середніх навчальних закладів (педагогі-
чних, культурних, технічних, медичних) по-
чали створюватися кафедри соціальної педа-
гогіки та соціальної роботи, колективи яких
зайнялися розробкою стандартів цього фаху,
його науково-методичним забезпеченням. До
цієї роботи долучилися й створили вагомий
науковий доробок А.М. Алексюк, Н.П. Бура,
Л.Г. Коваль, А.Й. Капська, Л.І. Міщик,
О.М. Олексюк, В.М. Сидоров, С.Я. Харчен-
ко та ін. Але й сьогодні соціальна робота за-
лишається новою практичною діяльністю та
академічною дисципліною для України. Отже,
очевидно, що зараз теорія і практика соціаль-
ної роботи як професійної діяльності та освітні
програми з підготовки спеціалістів соціальної
роботи в Україні все ще знаходяться на етапі
становлення.

За кордоном фах соціального працівника
дуже поширений та має більш ніж столітню
історію. Соціальні працівники відіграють важ-
ливу роль у плануванні, реалізації, оцінюванні
та науковому вивченні соціальних програм,
розрахованих на підтримку різних груп насе-
лення. У практиці соціальної роботи сформу-
валася достатня кількість теорій, моделей, тех-
нологій цієї діяльності та підготовки фахівців
названої сфери. Саме тому важливе вивчен-
ня та адаптація зарубіжного досвіду до націо-
нальних умов під час розробок освітніх про-
грам та стандартів у підготовці соціальних
працівників.

ó Øâåöi¿ òà Óêðà¿íi: ïîðiâíÿëüíèé àíàëiç
Змістом навчання традиційно вважають-

ся продукти соціального досвіду, представлені
в знаковій формі навчальної інформації, усе те,
що подається для сприймання та засвоєння
тим, хто навчається. Узагальнюючи позиції
низку авторів, Б.С. Гершунський відзначає, що
під змістом навчання слід розуміти педагогіч-
но обґрунтовану, логічно впорядковану й за-
фіксовану в навчальній документації (програ-
ма, підручник) наукову інформацію про мате-
ріал, який необхідно вивчити, що визначає
зміст спільної навчальної діяльності виклада-
ча (викладання) та студента (навчання) [1].
Отже, зміст навчання – це система навчаль-
ної інформації. У цьому розумінні першочер-
гове значення в інформаційному базисі підго-
товки соціальних працівників та соціальних
педагогів належить відповідним положенням
філософії, педагогіки, соціології, психології, які
мають пряме відношення до процесу соціалі-
зації та реалізації соціальної позиції й приро-
ди особистості.

Реалізуються вимоги до підготовки май-
бутнього фахівця соціальної роботи в навчаль-
ному плані. Усі вони забезпечують формуван-
ня фахового рівня соціального працівника.
Навчальний план – документ, який визначає
перелік навчальних предметів, що вивчають-
ся в конкретному навчальному закладі, по-
слідовність їх вивчення та кількість годин, що
відводиться на вивчення кожного з них за
роками навчання, тижневу й річну кількість
годин й у зв’язку з цим – структуру навчаль-
ного року [2, с. 222].

Аналіз змісту навчання соціальних праці-
вників зарубіжних країн (Великобританії,
США, Франції та ін.) частково представлено
в роботах Л.В. Віннікової, Л.І. Міщик,
О.П.  Пічкар, С.І. Синенько, Н.М. Собчак та
інших українських та російських  науковців.
Зміст навчання фахівців соціальної роботи у
Швеції залишався поза увагою вітчизняних
дослідників до сьогодні.

Мета цієї роботи — виявити спільні та

Кулікова А. Є.
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відмінні характеристики змісту навчання со-
ціальних працівників у вищих навчальних зак-
ладах Швеції та України. Задля досягнення
зазначеної мети розглянемо та порівняємо на-
вчальні плани з підготовки майбутніх фахівців
соціальної роботи деяких вищих навчальних
закладів України та Швеції. Для порівняльно-
го аналізу було обрано навчальні плани зі
спеціальності “соціальний працівник” Лу-
ганського національного педагогічного уні-
верситету імені Тараса Шевченка (Україна),
Східноукраїнського національного університе-
ту імені Володимира Даля (Україна), Карлш-
тадського університету (Karlstads Universitet)
(Швеція), Люндського університету (Lunds
Universitet) (Швеція).

Як в Україні, так і у Швеції вищі навчальні
заклади підпорядковуються Міністерству ос-
віти і науки. Вищі навчальні заклади Швеції та
України мають досить широкі повноваження
в організації навчального процесу. Навчальні
плани розробляються кафедрами згідно з ос-
вітніми стандартами, розробленими відпові-
дним міністерством.

В Україні університети готують майбутніх
соціальних робітників трьох кваліфікаційних
рівнів: бакалаврів, спеціалістів, магістрів. У
Швеції, відповідно до загальноєвропейської
системи кваліфікаційних рівнів, існує лише
два кваліфікаційних рівні: бакалавр та магістр.

В Україні ступінь бакалавра отримують
студенти вищих навчальних закладів після
чотирьох років навчання, а ще через рік –
ступінь “спеціаліст”. Підготовка фахівців за
такою спеціальністю вимагає здобуття со-
ціальних, юридичних, економічних, психоло-
гічних знань, комп’ютерної підготовки, тоб-
то цілого комплексу наукових відомостей, не-
обхідного для соціального менеджменту. В Ук-
раїні нормативною формою атестації бака-
лаврів є складання тестового державного іспи-
ту; спеціалістів – складання комплексної пись-
мової роботи з фахових дисциплін [3, с. 11].
Підготовка бакалаврів соціальної роботи у
Швеції становить три з половиною роки.
Термін навчання магістрів соціальної роботи
становить один рік як в Україні, так й у Швеції.

З переходом до кредитно-модульної сис-
теми оцінювання, щоб отримати кваліфіка-
ційний рівень бакалавра соціальної роботи,

студент Луганського національного педагогі-
чного університету імені Тараса Шевченка має
отримати 143 ECTS, студент Східноукраїнсь-
кого національного університету імені Воло-
димира Даля – 242 ECTS (без урахування кре-
дитів за іспити, курсові роботи та проекти,
виробничі практики й державні атестації),
випускник шведського університету Карлш-
тад (Karlstads universitet) – 180/210 ECTS, шко-
ли соціальної роботи шведського університе-
ту Люнд (Lunds universitet) – 210 ECTS.

Отже, у шведських університетах кількість
кредитів, що має отримати бакалавр соціаль-
ної роботи, однакова 180/210 залежно від
спеціалізації. Отже, у країні існують чіткі стан-
дарти та вимоги до професійних навичок май-
бутніх соціальних працівників. В Україні ж,
лише тільки в навчальних закладах Лугансь-
кої області, розбіжність між кількістю кредитів,
що має отримати студенти Луганського націо-
нального педагогічного університету та
Східноукраїнського національного університе-
ту, становить 100 кредитів. Таким чином, оче-
видно, що система підготовки бакалаврів со-
ціальної роботи потребує вдосконалення та
уніфікації.

Представимо схематично структуру підго-
товки майбутніх бакалаврів соціальної робо-
ти в Україні та Швеції згідно з відповідними
навчальними планами.

У вищих навчальних закладах Швеції
підготовка соціальних працівників відбуваєть-
ся поступенево. Перший ступінь – основний
курс, розрахований на 4 семестри (2 роки),  дає
загальну базу для вивчення соціальних наук.
Вступ до курсу знайомить студентів з цілями,
змістом програми, методами навчання, про-
фесією. Його метою є надання студентам мож-
ливості обміркувати свій вибір предметів і
професійної спеціалізації. Основний курс
включає вивчення теорії соціальної роботи,
методів соціальної роботи, психології, соціо-
логії, політології, соціальної політики юрис-
пруденції тощо. Наприкінці основного курсу
студент повинен мати 120 ECTS, щоб бути до-
пущеним до практичної роботи. Другий
ступінь – практична робота, яку студенти
проходять після основного курсу в 5 семестрі.
Практична робота триває 20 тижнів. Третій
ступінь – поглиблені теоретичні курси з
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різних напрямків соціальної роботи в 6—7 се-
местрах [4; 5] (схема 1).

Схема 1
Структура підготовки бакалаврів

соціальної роботи у вищих навчальних
закладах Швеції

Маємо зазначити, що практична підготов-
ка у Швеції має на меті розмежувати теоре-
тичні курси з основ соціальної роботи та кур-
си поглибленого вивчення спеціалізації.

Згідно з навчальним планом Луганського
національного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка підготовку бакалаврів
соціальної роботи можна представити у виг-
ляді такої схеми (схема 2):

Схема 2
Структура підготовки бакалаврів
соціальної роботи в Луганському
національному педагогічному

університеті імені Тараса Шевченка

Отже, на відміну від шведських універси-
тетів, де практика з соціальної роботи є без-
перервною та триває 20 тижнів, у Лугансько-
му національному педагогічному університеті
теоретичне й практичне навчання бакалаврів
соціальної роботи чергуються та є взаємопо-
в’язаними. Практична робота закріплює ті
знання, які студенти набули впродовж ауди-
торних теоретичних занять.

Структура підготовки майбутніх фахівців
соціальної роботи у Східноукраїнському націо-
нальному університеті імені Володимира Даля
ближча до шведської (схема 3).

Схема 3
Структура підготовки бакалаврів

соціальної роботи в Східноукраїнському
національному університеті
імені Володимира Даля

Однак, практична підготовка бакалаврів
соціальної роботи у вищих навчальних закла-
дах Швеції триваліша – 20 тижнів, тоді як у
Східноукраїнському національному універси-

теті практична підготовка складає 4 тижні.
Практична підготовка у Швеції чітко розділяє
теоретичні курси з основ соціальної роботи
та курси поглибленого вивчення спеціалізації.
Щодо практичної підготовки в Східноукраїн-
ському національному університеті, то вона
не має на меті такого розмежування теоретич-
них курсів.

Таким чином, структура підготовки со-
ціальних працівників у Швеції та Україні
відрізняється. У Швеції вона чітка та єдина для
всіх вищих навчальних закладів, в українсь-
ких університетах варіюються залежно від
навчального закладу. Чітка поступенева підго-
товка майбутніх соціальних працівників спро-
щує та водночас покращує розробку та роз-
виток теоретичної, методичної та практичної
бази соціальної роботи як навчальної дисцип-
ліни, також спрощує продовження навчання
в іншому ВНЗ, вступ до магістратури, перехід
студентів з одного навчального закладу до
іншого в разі потреби. В Україні через різни-
цю в навчальній програмі зміна студентом
місця навчання  стає проблематичною. Також
ускладнюється вступ до магістратури.

Спільним між навчальними планами
підготовки бакалаврів вищих навчальних зак-
ладів України та Швеції є те, що вони ґрунту-
ються навколо загального методу практики й
забезпечують широту та глибину знань у га-
лузях, які мають відношення до соціальної
роботи, включаючи теорію соціальної робо-
ти, необхідні вміння та навички, напрямки
діяльності, коло послуг, знання поведінки
людини й соціального оточення, досліджень
із соціальної роботи. Дисципліни поєднують-
ся в цикли.

Навчальним планом Луганського націо-
нального педагогічного університету імені
Тараса Шевченка передбачено вивчення та-
ких циклів:

— загальногуманітарних та соціально-
економічних дисциплін (філософія, історія Ук-
раїни, культурологія, політологія, економіка,
право, іноземна мова та інші курси);

— фундаментальних та професійно орі-
єнтованих дисциплін (загальна психологія,
соціальна педагогіка, соціальна психологія,
технології соціальної роботи тощо);

теорія практика теорія 

теорія практика теорія теорія практика 

теорія практика теорія теорія
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— дисциплін самостійного вибору ВНЗ
(охорона праці, безпека життєдіяльності та
основи цивільної оборони, основи соціаль-
ної екології);

— дисциплін вільного вибору студентом
(релігієзнавство, або логіка, або етика, або ес-
тетика);

—  практичного [6].
До навчального плану Східноукраїнсько-

го національного університету імені Володи-
мира Даля включено предмети, що складають-
ся в такі цикли:

— гуманітарної та соціально-економічної
підготовки (українознавство, історія України,
культурологія, філософія тощо);

—  природничо-наукової підготовки (за-
хист людини та довкілля, основи інформати-
ки та обчислювальної техніки, основи демог-
рафії та ін.);

— професійної та практичної підготов-
ки (соціологія особистості, соціологія молоді
та освіти, соціальна робота з молоддю, вікова
психологія тощо);

— дисциплін самостійного вибору ВНЗ
(всесвітня історія, історія світової цивілізації,
українська та зарубіжна культура, психологія
спілкування та ін.);

— дисциплін вільного вибору студентом
(основи управління, ділова іноземна мова,
основи ораторського мистецтва та полеміки,
інформатизація і соціальні процеси, військова
підготовка) [7].

У шведських університетах навчальний
план поділяється на три основні частини
(цикли):

— дисципліни базової підготовки для всіх
університетів однакові (основи соціальної ро-
боти, теорії особистого та групового розвит-
ку, соціальний захист, психологія та соціаль-
на психологія тощо);

— практична частина;
— дисципліни поглибленого вивчення спе-

ціалізації варіюються залежно від вищого на-
вчального закладу. Так, спеціалізація Люндсь-
кого університету (Lunds universitet) – соціаль-
на робота з наркоманами, соціальна робота з
дітьми та молоддю, соціальна робота з сім’я-
ми, соціальна робота з особами похилого віку,
зміни та розвиток у соціальній роботі [5].
Спеціалізація Карлштадського університету

(Karlstads universitet) – соціальна педагогіка та
соціальна робота, робота з людьми зі специ-
фічними потребами, геронтологія, соціальний
захист [4].

Як бачимо, цикл загальної гуманітарної та
соціально-економічної підготовки, який є
складовою частиною підготовки українських
бакалаврів соціальної роботи, до навчальних
планів вищих навчальних закладів Швеції не
включено. Проте дисципліни, включені до
циклів з основ професійної підготовки май-
бутніх соціальних працівників, суттєво не
відрізняються.

Головними формами організації навчання
майбутніх фахівців соціальної роботи у вищих
навчальних закладах України є лекції, семіна-
ри, дискусії, ділові та рольові ігри, тренінги,
самостійні роботи (реферати, доповіді). Щодо
шведських навчальних закладів, то форми на-
вчання не відрізняються від українських. Але
в підготовці шведських соціальних праців-
ників превалює групова форма навчання. Сту-
денти організовані в групи для вивчення й
підготовки доповіді з обраної теми спеціалі-
зації або практичної соціальної роботи. Така
група повинна вміти відстоювати результати
своїх пошуків на семінарах. Також велике зна-
чення має самостійна робота студента. Сту-
дентам дається список джерел, які мають бути
самостійно опрацьовані протягом курсу. Об-
говорення основних положень, що представ-
лені в цих джерелах, а також захист рефератів
проходить під час інтернет-конференцій у ро-
бочих групах та семінарських групових занять.

Практична підготовка студента є обов’яз-
ковою складовою професійної освіти як в Ук-
раїні, так і у Швеції, а її мета – надати мож-
ливість студентові виробити професійні на-
вички та вміння з обраної спеціалізації чи ква-
ліфікації. Вона проводиться в умовах, набли-
жених до тих, у яких доведеться працювати
випускнику.

Загалом практична підготовка студента
Луганського національного педагогічного уні-
верситету імені Тараса Шевченка триває 25
тижнів (25 ECTS) та складається з таких видів:

• ознайомча (навчальна) – І семестр 2
тижні 2 ECTS;

• соцільно-обслуговуюча (навчальна) – ІІ
семестр 2 тижні 2 ECTS;
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• соціально-виховна (навчальна) – ІІІ се-
местр 2 тижні 2 ECTS;

• практика в дитячих оздоровчих таборах
(виробнича) – IV семестр 4 тижні 4 ECTS;

• профілактично-попереджувальна прак-
тика (виробнича) – V семестр 2 тижні 2 ECTS;

• корекційно-реабілітаційна практика (ви-
робнича) – VI семестр 2 тижні 2 ECTS;

• сімейно-виховна практика (навчальна)
– VII семестр 3 тижні 3 ECTS;

• практика з соціальної роботи (виробни-
ча) – VIII семестр 8 тижнів 8 ECTS [6].

У Східноукраїнському національному уні-
верситеті імені Володимира Даля практика
лише одна – соціологічна, вона триває 4
тижні, студенти проходять практику в VI се-
местрі та отримують за неї 6 ECTS [7].

У шведських університетах майбутні
фахівці соціальної роботи проходять практи-
ку в V семестрі та отримують за неї 30 ECTS.
Практика є безперервна та триває 20 тижнів
[4; 5].

Представимо у вигляді діаграм процентне
співвідношення практичної та теоретичної
підготовки фахівців соціальної роботи в Лу-
ганському національному педагогічному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка (ЛНПУ),
Східноукраїнському національному універси-
теті імені Володимира Даля (СНУ), Карлш-
тадському університеті (Karlstads universitet) та
школі соціальної роботи шведського універси-
тету Люнд (Lunds universitet) (схема 4).

Схема 4
Співвідношення теоретичної та практич-
ної підготовки бакалаврів соціальної
роботи в досліджуваних навчальних
закладах України та Швеції

Отже, у шведських  університетах
співвідношення практичної та теоретичної
підготовки не відрізняється. Як ми бачимо на
прикладі Луганського національного педаго-
гічного університету та Східноукраїнського
національного університету, то таке співвідно-
шення відрізняється майже вп’ятеро. Це ще
раз свідчить про необхідність удосконалення
змісту навчання соціальних працівників з ме-

теоретична
підготовка
практична
підготовка

17,5% 3,7% 14,3% 

ЛНПУ СНУ Karlstads universitet 
Lunds universitet 

тою покращення професійної кваліфікації май-
бутніх фахівців.

Порівняння змісту підготовки соціальних
працівників дозволило побачити спільні та
протилежні характеристики змісту підготов-
ки бакалаврів соціальної роботи в Україні та
Швеції. Порівняльний аналіз дав також змогу
виявити розбіжності в системі підготовки
майбутніх фахівців соціальної роботи в Україні,
які мають бути виправлені згідно з національ-
ними особливостями. Адже уніфікація змісту
навчання соціальних працівників дозволить
покращити систему підготовки фахівців, а
отже, їх професійні навички та соціальне ста-
новище країни в цілому. Слід детальніше вив-
чити зміст підготовки бакалаврів соціальної
роботи Швеції та долучити до порівняльного
аналізу більшу кількість навчальних закладів.
Це дасть змогу більш об’єктивно та цілісно
висвітлити проблему єдності змісту соціаль-
ної освіти, сприятиме вдосконаленню вітчиз-
няних освітніх програм з підготовки соціаль-
них працівників.
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РОЗВИТОК педагогічної науки та практи-
ки останнього десятиліття, усезагаль-

не визнання гуманістичної парадигми вихо-
вання суттєво змінили наші уявлення про ви-
ховання як дію на дитину, при якій педагог
був покликаний усіма засобами досягати її
ефективності. Поява та становлення нових
орієнтацій і цінностей виховання та освіти, що
пов’язані з правами дитини, свободою,
індивідуальним розвитком, варіативністю
форм, призвели до нового розуміння вихован-
ня як діяльності, що базується на саморозвитку
та його педагогічній підтримці. Аналіз діяль-
ності педагога у світлі проблем дитини є акту-
альним і значущим на сьогоднішній момент,
оскільки дозволяє співвіднести етапи проекту-
вальної роботи педагога і школяра з ефектив-
ними засобами педагогічного впливу.

Педагогічна підтримка — достатньо склад-
ний і багатоаспектний педагогічний феномен,
в основі якого лежить зовсім інше розуміння
виховання, ніж воно було характерно для ко-
лишньої парадигми виховання. Суть її в гу-
маністичній культурі виховання як якісно іншо-
му вимірі людських взаємин, які ґрунтуються
на рівноправ’ї, рівноцінності, повазі та довірі.

Слідом за багатьма дослідниками ми зму-
шені погодитися з тим, що на теперішній час
має місце тривіальне непорозуміння вчителя-
ми, соціальними педагогами, викладачами
університетів, управлінцями, навіть ученими
тих глибинних смислів, які несе педагогічна
підтримка у вирішенні завдань реформуван-
ня освіти, поглиблення його гуманістичного
змісту. Ця думка є ще більш правильною щодо
розуміння суттєвих характеристик соціально-
педагогічної підтримки дітей з обмеженими
можливостями, що в багатьох випадках мож-
на назвати «цілинним» полем вітчизняної
педагогіки.

ñîöiàëüíî-ïåäàãîãi÷íî¿ ïiäòðèìêè äiòåé
ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè

Мета цієї статті — розкрити й науково об-
ґрунтувати цей феномен, його психолого-
культурні основи.

Педагогічна підтримка, на нашу думку,
повинна розглядатися в контексті такої органі-
зації виховання, яка базується на зверненні до
внутрішніх сил і здатностей дитини та про-
цесуально являє собою ні що інше, як співро-
бітництво, сприяння та співдружність дорос-
лого та дитини у вирішенні її проблеми.

Практичні засади педагогічної підтримки
були закладені О. Газманом ще в 70-х рр. ХХ
століття, ще до появи самого поняття педаго-
гічної підтримки як вираження ідеї педагогіки
свободи. На думку О. Газмана, саме свобода
є провідною антропологічною константою
гуманістичного світогляду та практики. Між
тим у педагогічних теоріях радянського пері-
оду нашої історії категорія свободи по суті була
підмінена категорією необхідності, що вияви-
лося в абсолютизації державних, колективних
цілей, педагогічних вимог, дисциплін. Він
стверджує, що сучасне гуманістичне уявлен-
ня про людину припускає його розгляд у трьох
вимірах: і як істоти природної (біологічної), і
як соціальної (культурної), і як екзистенціаль-
ної (незалежної, вільної). Джерельною харак-
теристикою цього третього виміру є вільно-
здатність — здатність до автономного існуван-
ня; здатність самостійно, незалежно будува-
ти свою долю, ставлення до світу, реалізува-
ти самостійно життєве призначення, а також
здійснюючи власний, індивідуальний (особ-
ливий) вибір  [1, с. 12]. Така постановка пи-
тання лежить в основі розподілу «педагогіки
необхідності» й «педагогіки свободи» та доз-
воляє виділити особливий процес, який за-
безпечує індивідуалізацію виховання — педа-
гогічну підтримку. Для повного розуміння сут-
ності цього процесу треба добре розрізняти
предметний зміст педагогіки необхідності та
педагогіки свободи. Перша вивчає природни-
чо-наукову та соціальну картину світу. Друга
— засіб вивчення людиною самої себе. Ви-
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вчаючи світ таким, «який він є», як він пред-
ставлений наукою, педагогіка необхідності не
ставить перед собою завдання розвитку в
дітей здатності до самопізнання. Педагогіка
свободи, вивчаючи людину як суб’єкта вибо-
ру, має на увазі те, що людина цей вибір
здійснює по відношенню до себе, а значить,
без самопізнання свобода неможлива. Таким
чином, педагогіка свободи розглядається як
теорія та практика діяльності професіоналів,
які орієнтуються на розвиток у дітей вільно-
здатності. Педагогіка свободи з самого початку
розглядає дитину як унікальну духовну «са-
мость», не як індивідуальну можливість, а як
індивідуальну дійсність, що знімає для неї про-
блему «людини як об’єкта виховання (соціа-
лізація) і ставить завдання допомогти дитині
як об’єкта вільної свідомості (самосвідомості),
вільної діяльності (самодіяльності), вільної
поведінки (життєдіяльності)»   [1, с. 15].

Викладені вище зазначені науково-теоре-
тичні погляди О. Газмана та його прибічників
не можуть, на наш погляд, вважатися безза-
перечними. Важко погодитися з уявленнями
О. Газмана про процеси соціалізації та інди-
відуалізації, їх сутнісні різниці. Учений вико-
ристовує явно застарілі підходи до поняття
«соціалізація» як процесу адаптації до «належ-
ного». Між тим у сучасній науковій літературі
соціалізація, як правило, розглядається як дво-
сторонній процес, який обов’язково передба-
чає активність самої особистості, її саморегу-
ляцію та самосвідомість. Ми вважаємо, що
такий різкий поділ, який був зроблений авто-
ром, найбільш усього пояснюється світогляд-
ною кризою, що переживало суспільство, а
слідом і педагогічна свідомість у кінці 80-х —
на початку 90-х років.

Незалежно від цього, ми повністю згодні
та приймаємо для себе як теоретичний орієн-
тир ідеї педагогіки свободи як діяльності пе-
дагога та самої дитини стосовно підтримки
та розвитку того одиничного, особливого,
своєрідного, що закладено  в цьому індивіді
від природи або що він набув в індивідуаль-
ному досвіді. Ми будемо виходити з того, що
педагогіка свободи як основа педагогічної
підтримки передбачає: по-перше, індивідуаль-
но орієнтовну допомогу дітям у реалізації пер-
винних базових потреб; по-друге, створення
умов для максимально вільної реалізації зада-
них природою фізичних, інтелектуальних,

емоційних здібностей і можливостей, харак-
терних саме для цього індивіда; по-третє,
підтримку людини в автономному духовно-
му самобудуванні, у розвитку здібності до
життєвого самовизначення.

Виходячи із зазначених науково-педагогіч-
них підходів до феномена педагогічної підтрим-
ки, звернемося до формування самого понят-
тя. У довідковій літературі педагогічна підтрим-
ка розглядається як «діяльність професійних
педагогів і психологів щодо надання превен-
тивної та оперативної допомоги дітям у вирі-
шенні їхніх індивідуальних проблем, ділової та
міжособистісної комунікацій, з успішним про-
суванням у навчанні, з життєвим і професій-
ним самовизначенням»  [2, с. 115]. Зовсім інак-
ше трактує це поняття Т. Анохіна: «Педагогіч-
на підтримка являє собою систему засобів, які
забезпечують допомогу дітям у самостійному
індивідуальному виборі — до громадянського,
професійного, екзистенціального самовизна-
чення, а також допомогу в подоланні перешкод
(труднощів, проблем) самореалізації в на-
вчальній, комунікативній, трудовій і творчій
діяльності»  [1, с. 72]. Не дивлячись на деякі
різниці в сучасній науковій термінології, усі фор-
мулювання, що є в літературі, так чи інакше
роблять акцент на суттєвій характеристиці пе-
дагогічної підтримки, що полягає в наданні
дитині допомоги в ситуації, яку дитина не в
змозі сама вирішити, а також з тим, що вона
повинна навчитися самостійно вирішувати
свої власні проблеми та справлятися з повсяк-
денними труднощами, що припускає допомо-
гу в пізнанні себе та адекватному сприйманні
навколишнього середовища. Зараз педагогіч-
на підтримка поки що не має завершеного
цілісного наукового опису. Через неоднорідність
та об’ємність цього поняття, а часто й
нечіткість предмета дослідження в ньому виді-
ляються ознаки, які належать до різних галу-
зей наукового знання: педагогіки, соціальної пе-
дагогіки, психології, соціології, наприклад, пе-
дагогічна підтримка характеризується як метод
і форма виховання, технології освіти, позиція
педагога, як «вільне спілкування», «товариські
взаємини дорослого та дитини», їх «внутрішній
настрій»  [3, с. 95].

Ідея педагогічної підтримки не суперечить
особистісно орієнтованим підходам до осві-
ти, що існували чи існують. Більш того, на
думку Л. Міщик, вона розвиває їх у двох зна-
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ченнях. По-перше, конкретизує, визначаючи
певні завдання особистісно орієнтованої пе-
дагогічної роботи, прописуючи їй логіку й тех-
нологію. По-друге, вона має свої власні пси-
хологічні підстави (ідеї свободоусвідомленості
та свободоздатності, ідея самовизначення як
ядра особистісного розвитку, ідея підтримки
актуального та потенціального, ідея індивіду-
алізації та соціалізації як цілісного контексту
розвитку людини), які, з одного боку, закріп-
люють її позицію в системі особистісно орієн-
тованої освіти, а з іншого — виділяють її як
особливу педагогічну діяльність, що забезпе-
чує процес саморозвитку дитини з максималь-
ним використанням її особистого потенціалу.

Значний вплив на концептуальні уявлен-
ня про педагогічну підтримку зробила теорія
соціального виховання А. Мудрика  [4—10],
і, передусім, його рекомендації про надання
індивідуальної допомоги дитині. Визначаю-
чи соціалізацію як розвиток і самореалізацію
людини в процесі засвоєння та відтворення
нею культури суспільства  [4, с. 26], автор під
соціальним вихованням розуміє планомірне
створення умов для цілеспрямованого роз-
витку духовно-ціннісної орієнтації людини в
процесі соціально-контролюючої соціалізації
[Там само, с. 34]. Соціальне виховання, на
думку А. Мудрика, реалізується через органі-
зацію спеціального досвіду, освіту та індиві-
дуальну допомогу, в основі якої лежить со-
ціальна дія, що відрізняється рефлексивною та
активною позицією обох партнерів. Автор
докладно зупинився на проблемах, що пов’я-
зані з індивідуальною допомогою  [Там само,
с. 30—34, 201—202], і на підставі способів її
надання.

Таким чином, А. Мудрик не тільки виді-
лив індивідуальну допомогу людині як віднос-
но самостійну проблему, яка потребує теоре-
тичного дослідження, що можна вважати
принципово важливим для визнання акту-
альності концептуальних ідей педагогічної
підтримки, але й відзначив значущість актив-
ної, рефлексивної позиції дитини, якій на-
дається допомога. Розвиток саме такої позиції
є одним з найважливіших завдань педагогіч-
ної підтримки.

Аналіз літератури дозволяє виділити
кілька підходів до розуміння сенсу педагогіч-
ної підтримки.

Більшість із соратників та учнів О. Газмана
(О. Олександрова, Т. Анохіна, Н. Михайлова,
Т.  Фролова ,  С .  Юсфін ;  в  Укра їн і  —
І. Звєрєва, Л. Міщик, С. Савченко)  розробля-
ють педагогічну підтримку в руслі надання до-
помоги дитині в розв’язанні її проблем.

У зв’язку з цим Т. Анохіна бачить метою
педагогічної підтримки знищення перешкод,
що заважають успішному самостійному про-
суванню дитини в освіті  [11, с. 67]. Дифе-
ренціюючи перешкоди, виходячи з їх джерел,
на особистісні, оточуючі й матеріальні, автор
вважає, що робота з кожною групою перешкод
складає специфічні завдання педагогічної
підтримки та передбачає наявність медичної,
психологічної, соціальної допомоги дитині
при інтегруючій функції педагога-професіона-
ла.

У концепції Н. Михайлової поняття «пе-
дагогічна підтримка» безпосередньо пов’яза-
не з поняттями «проблема» й  «проблемна си-
туація» — «факт» [12]. Зупинимося на ав-
торській інтерпретації цих понять, бо вони
складають основу для побудови діяльності з
педагогічної підтримки. Отже, у концепції
педагогічної підтримки проблемна ситуація
(факт) — це обставини життя дитини, а про-
блема — це неможливість вирішити нею си-
туацію засобами, які призвели б її до бажано-
го результату.

На думку Н. Михайлової, педагог частіше
всього працює не з проблемою дитини, а з
фактом її життя. Для того, щоб перевести факт
з життя дитини в проблему, яка потребує
рішення, необхідно, щоб дитина за допомо-
гою педагога, по-перше, усвідомлювала цей
факт, по-друге, адресувала його собі й, по-
третє, проаналізувала факт у термінах «хочу»,
«можу», «повинна». Таким чином, педагог
допомагає дитині перетворити факт затруд-
нення в проблему, а проблему — у творче зав-
дання.

У цілому, проблема для педагогічної
підтримки є особливим предметом, у якому
одночасно присутній попередній досвід ди-
тини, її теперішня ситуація й можливість її
перетворення в майбутньому. Педагог, вико-
ристовуючи ці унікальні особливості пробле-
ми, надає дитині можливість зробити її пред-
метом перетворення, у результаті якого вона
перетворює й саму себе. На думку Н. Михай-
лової, проблема може бути використана як
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«полігон» для розвитку суб’єктних здібностей;
рефлексії; аналізу як можливості визначати
причинно-наслідкові зв’язки (ядро проблеми);
проектування як умови цілеспрямованої й
активної діяльності щодо перетворення ситу-
ації, що склалася  [12].

Педагогічна підтримка спрямована на те,
щоб:

1. Вийти на проблеми дитини як точки її
відчуження від тих педагогічних впливів, які
спрямовані на неї з цілей навчання та вихо-
вання.

2. Допомогти дитині перетворити ці точ-
ки в освітню ситуацію, тобто ситуацію, яка
дасть їй досвід дій у проблемі.

3. Побачити сенс у взаємодії з дорослим.
4. Побудувати свою лінію поведінки, яка

визначається дитиною як значуща та необхід-
на для неї.

Другий напрямок в інтерпретації феноме-
на педагогічної підтримки передбачає розгляд
її як принципу всієї гуманістичної системи
освіти, як найважливіше педагогічне кредо
людей, які працюють з дітьми (В. Бедерхано-
ва, Н. Крилова, Н. Михайлова, С. Юсфін  та
інші). У контексті цього підходу найважливі-
шим поняттям, що визначає сутність педаго-
гічної підтримки, можна вважати гуманістич-
ну професійну позицію педагога, яка поєднує
в собі не тільки особистісно орієнтовані пе-
дагогічні дії, а й позитивні емоційні відноси-
ни з учнями. З українських учених така пози-
ція притаманна І. Бех, І. Зязюну, М. Ярмачен-
ко.

Розглядаючи проблеми гуманізації профе-
сійної позиції вчителя, кожний із вищезгада-
них авторів торкається різних аспектів цього
процесу.

Т. Анохіна, визначаючи важливість допо-
міжного ставлення до учня, першочергову
увагу приділяє діяльнісному боку підтримую-
чої взаємодії [13].

Н. Крилова, визначаючи педагогічну
підтримку як простір особистісних змін дити-
ни й дорослого [14], формулює етичні норми
поведінки, що базується на антропоцентрич-
ному підході та концепції допоміжних взаємин
К. Роджерса  [15], метою яких є «… не розв’я-
зати окрему проблему, а допомогти індивіду
«вирости» таким чином, щоб він сам зміг
справлятися з існуючою, а також з наступни-
ми проблемами, будучи вже більш інтегрова-

ною особистістю». Розвиваючи тему особис-
тісної та професійної позиції педагога, що
дозволяє йому працювати в гуманістичній па-
радигмі в умовах педагогічної  підтримки ,
В. Бедерханова охарактеризувала сутність гу-
маністичної позиції вихователя-«підтримува-
ча»  [16]  і показала, що «становлення гума-
ністичної позиції педагога обумовлено діалек-
тикою внутрішніх (особистісних) та зовнішніх
(соціально-професійних) факторів …», ураху-
вання яких може суттєво вплинути на ефек-
тивність педагогічної підтримки як способу
взаємодії педагогів і учнів.

Виходячи з вищесказаного, можна зроби-
ти висновок, що велика група авторів (Т. Ано-
хіна, В. Бедерханова, О. Газман, Н. Іванова,
Н. Крилова та інші), розвиваючи ідеї К. Род-
жерса про допоміжні взаємини, відзначають,
що найважливішою умовою успішної реалі-
зації педагогічної підтримки є наявність у пе-
дагога гуманістичної позиції щодо ставлення
до дитини, що допомагає в побудові відкри-
тих, довірливих, партнерських стосунків з
учнем, які є передумовою професійних дій
педагога.

Отже, у межах цього напрямку автори
приділяють першочергову увагу професійній
позиції педагога, що відбивається як у його
діяльності у світлі проблем дитини, так і в
емоційному ставленні до учня. Використан-
ня такого підходу в межах нашого досліджен-
ня дозволяє розробити стратегію професійної
поведінки педагога, яка враховує емоційний
та діяльнісний рівні педагогічного спілкуван-
ня та спрямована на надання допомоги учню.

До третього напрямку, що вивчає смисло-
вий зміст педагогічної підтримки, можна
віднести педагогів, учених, які беруть участь
у роботі експериментальних майданчиків.
Вони розглядають педагогічну підтримку, пе-
редусім, у руслі педагогічної підтримки учін-
ня й різних здібностей школярів (О. Олексан-
дрова, М. Альошина, Д. Григор’єв, В. Кулі-
шов, І. Шустова; в Україні — О. Бондаренко,
В. Корженко, С. Щудло). Розробки в цій га-
лузі торкаються питань підтримки індивіду-
ального стилю учіння й самовизначення, са-
мореалізації школярів у навчанні, підтримки
здібностей учнів до самоаналізу, до само-
пізнання, підтримки самоактуалізації особис-
тості школярів, їх обдарованості, їх здібності
до пошуку ціннісних сенсів життя тощо.
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Таким чином, аналіз літератури щодо про-
блем педагогічної підтримки показує, що ав-
тори, які вивчають цей тип педагогічної діяль-
ності, переважно торкаються двох її аспектів:

1) розробляють  інтерактивний бік
підтримки, що виражається в розробці змісту,
форм, засобів діяльності вчителя й учнів;

2) розглядають саму педагогічну підтрим-
ку як умову розвитку різних особистісних
утворень школярів.

Педагогічний смисл підтримки, як ствер-
джує Т. Строкова, більш адекватно відобра-
жається у двох підходах до її визначення —
широкому та вузькому. Широка інтерпретація
пов’язується зі створенням благодатних умов
для безпечного середовища, необхідних для
розвитку та саморозвитку дітей, розкриття та
реалізації їх внутрішніх сил, формування здат-
ності до самостійної діяльності та вільного
вибору. Вузький смисл асоціюється за допо-
могою педагога, його сприянням у вирішенні
проблем, які зв’язані з навчанням, спілкуван-
ням, самовизначенням  [17, с. 21].

У трактуванні поняття практично завжди
використовуються разом поняття «підтримка»
та «допомога». Вони дуже близькі один з од-
ним, у багатьох випадках схожі, навіть си-
нонімічні, хоча за смислом відрізняються. На-
даючи учню ту чи іншу допомогу, педагог тим
самим підтримує його, і, навпаки, підтриму-
ючи починання, перші несміливі дії дитини,
якщо потрібно, вставати на її бік, захищати її
права, формуючи суспільну думку, учитель
допомагає їй знайти сили для досягнення ба-
жаної мети та подолання труднощів.

Розкриттю суттєвих характеристик педа-
гогічної підтримки може сприяти її аналіз  з
позицій досягнення мети — усунення пере-
шкод, які заважають вдалому самостійному
просуванню дитини, що є перспективним на-
прямком дослідження цієї проблеми.
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НА ПОЧАТКУ ХXІ століття в
Україні відбувається багато-

гранний процес модернізації освіти.
Згідно з Національною доктриною
розвитку освіти (2002 р.), Державною
програмою «Вчитель», затвердженою
Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 28.03.2002 року № 379, Кон-
цептуальними засадами розвитку пе-
дагогічної освіти України, її інтеграції
в європейський освітній простір, за-
твердженими Міністерством освіти і
науки України 31.12.2004 року № 988,
в Україні визначено пріоритети роз-
витку освіти, з урахуванням сучасних
змін у суспільному розвитку, новизною
особистісних та соціальних вимог до
системи професійної педагогічної ос-
віти. Відповідно до нормативно-пра-
вової бази, зміст педагогічної освіти з
провідних спеціальностей передбачає
фундаментальну, психолого-педагогі-
чну, методичну, інформаційно-техно-
логічну, практичну й соціально-гумані-
тарну підготовку педагогічних та нау-
ково-педагогічних працівників.

Однією з важливих проблем сучас-
ної педагогічної науки є чітке визна-
чення професійної компетентності
вчителя та привабливості педагогічної
діяльності. Саме позитивний імідж
вчителя сприяє залученню найбільш
освічених, ділових людей до педагогі-
чної професії, стимуляції їх утримання
в цій галузі, забезпеченню відповідно-
го соціального статусу, рівня заробіт-
ної плати, пільг, можливості кар’єрно-
го зростання й планування кар’єри,
пенсійного забезпечення тощо.

Педагогічна діяльність тісно пов’я-
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Мукан Н. В.
зана з життям суспільства, виступає
однією з домінуючих сил у процесі
його розвитку. На цьому етапі педа-
гогічна діяльність розглядається як
«сервісна» система, що надає освітні
послуги громадянам, і тому повин-
на орієнтуватися на результат, тур-
буватися про якість цих послуг, сти-
мулювати результативність, забезпе-
чувати мотивацію всебічного роз-
витку особистості, адаптуватися до
глобальних викликів сучасності, ха-
рактеризуватися активністю на
міжнародній та європейській арені,
брати участь у спільних глобальних
та регіональних проектах.

Актуальність дослідження зу-
мовлена сучасними змінами пара-
дигм суспільного розвитку, новиз-
ною особистісних та соціальних
вимог до системи професійної осві-
ти педагога та його готовності до
професійного розвитку в системі
неперервної освіти. Значення осо-
бистісного потенціалу сучасного
вчителя в суспільстві визначається
випереджувальним розвитком лю-
дини порівняно з його технологіч-
ною основою. Такий підхід обґрун-
товує поглиблене вивчення значен-
ня професійного розвитку педагога
в системі неперервної освіти як об’-
єктивну закономірність.

Неперервна професійна освіта
США кінця ХХ – початку ХХІ сто-
ліття характеризується численними
змінами, процесом реформування та
реструктуризації. Здійснюється по-
шук з проблем підвищення профе-
сіоналізму та адекватної підготовки
вчителя, готового до роботи в умо-
вах ХХІ сторіччя. Недостатнє ви-
вчення досвіду високорозвинутих
країн суперечить об’єктивній необ-
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хідності освітньої практики. З урахуванням цьо-
го протиріччя було зроблено вибір теми нашо-
го дослідження, проблема якого сформульова-
на так: яка роль та значення стандартів у про-
фесійному розвитку американських учителів
загальноосвітніх шкіл у системі неперервної ос-
віти, головною метою якої є забезпечення кон-
курентоспроможності педагогів на початку
ХХІ століття.

З теоретичним обґрунтуванням сучасних
підходів до професійної освіти педагога вис-
тупили відомі зарубіжні науковці: упроваджен-
ня інформаційно-комунікаційних технологій у
професійну освіту (Дж. Картрайт, Б. Бані,
В. Кербно, К. Бенкет, В. Блентон, П. Бурпі),
діяльність учителя-початківця (К. Чіні,
Дж. Краєвський , М. Комз , Дж. Каверт,
Л. Вільямс, В. Кеннеді, Ф. Фуллер, Р. Флоу-
ден, Ф. Фейген, ), наукові дослідження в освіті
(І. Айзнер, А. Вайз, П. Блюменфельд), роль
учителя в процесі реформування  освіти
(Д. Фліндерс, М. Велш, М. Хардмен), педаго-
гічна практика  (Б .  Хоусего ,  В .Хантер ,
К. Джекнік, В. Семіроуден,  Д. Лістон,
Н. Вінніцки, К. Цайхнер, Дж. Калдехед,
К. Кемпбел), співпраця між школами та педа-
гогічними факультетами вищих навчальних
закладів освіти (М. Кінг-Серз, М. Розенберг,
С. Фейген, А.Макдоналд), знання, навички та
вміння педагога (Дж. Лейнхарт, Л. Ля Рос,
Д.Леггет, С. Хол, Р. Маркс), професійний роз-
виток педагога (С. Вілсон, Дж. Берне, В. Бей-
ярд, Д. Бек). Проте, необхідно зазначити, що
питання стандартів професійного розвитку
американських учителів загальноосвітніх шкіл,
стратегії їхнього розвитку є недостатньо вив-
ченими.

Метою дослідження є спроба вирішення
цієї проблеми. Автором поставлено таке зав-
дання:

— здійснити аналіз стандартів професій-
ного розвитку педагогів США в системі не-
перервної освіти.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на при-
пущенні, що інтенсифікація наукових розробок,
вивчення передового позитивного досвіду
політики стандартів у галузі неперервної про-
фесійної освіти, стратегії її розвою сприятиме
розвитку науки про неперервну професійну
освіту педагогів в Україні та матиме практич-
не застосування в процесі реформування си-

стеми неперервної професійної педагогічної
освіти та підвищення кваліфікації вчителів
нашої країни.

Основна вимога до професійності вчителів
– це ґрунтовні знання гуманітарних та природ-
ничих наук; знання предмета, який викладаєть-
ся, та навичок і вмінь, якими повинні володіти
учні; знання структури, змісту академічної про-
грами та допоміжних ресурсів до неї;  знання
загальних та специфічних методик викладан-
ня предмета та оцінювання успішності учнів;
усвідомлення полікультурного (расовий, етні-
чний, соціальний та економічний аспекти)
підходу до роботи в навчальному середовищі;
знання психологічних та фізіологічних аспектів
розвитку людини; знання, навички та вміння,
готовність до їх широкого застосування для
всебічного розвитку учня.

Діяльність американських учителів підпо-
рядковується певним стандартам. Визна-
чається, що вчитель присвячує власну
діяльність учням та їхньому навчанню. Для
цього необхідно володіти знаннями про інди-
відуальні особливості кожного учня: сім’я,
друзі, уподобання та інтереси, здібності та
зміст уже отриманих знань, недоліки й пере-
ваги, які допоможуть стимулювати та моти-
вувати учнів у навчальному процесі. У по-
всякденній професійній практиці вчителі ви-
користовують знання соціальної та індивіду-
альної теорій навчання, теорії розвитку дити-
ни та підлітка, концепції соціального та ког-
нітивного розвитку.

Стандарти професійного розвитку обу-
мовлюють освоєння знань з предмета й ме-
тодики його викладання, оскільки педагог-
професіонал за допомогою дисципліни, яку
він викладає, розширює соціальний, етичний,
культурний світогляд учня. Учитель розуміє
суть предмета, який він викладає: достовірна
інформація, основні концепції, спосіб розвит-
ку знань, методи досліджень, що допомагає
йому навчати учнів аналітичного мислення.
Саме аналітичне мислення з певної дисцип-
ліни сприяє розвитку всебічного, концепту-
ального усвідомлення предмета.

Учитель несе відповідальність за управлі-
ння та моніторинг навчального процесу учнів.
Покладена на нього відповідальність перед-
бачає створення, збагачення та урізноманіт-
нення організаційної структури співпраці вчи-
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тель-учень. Саме тому діяльність педагога
спрямована на пробудження та утримання
інтересу учнів до навчання, ефективне вико-
ристання навчального часу.

Стандарти професійного розвитку аме-
риканських учителів обумовлюють система-
тичний аналіз власної діяльності та освоєн-
ня знань на основі щоденної практики.
Відповідно до вимог до педагогічної професії
у США вчитель зобов’язаний учитися впро-
довж усієї професійної діяльності, розширю-
ючи власний асортимент професійних по-
слуг, поглиблюючи знання  та вміння .
Спілкування з колегами та взаємний критич-
ний аналіз педагогічної діяльності допома-
гає професійно розвиватися та вдосконалю-
вати власну діяльність. Досвідчений педагог
використовує не тільки спілкування з коле-
гами, але й з учнями, батьками, адміністра-
цією навчального закладу, у якому працює,
для отримання відгуків про власну діяльність,
що сприяє її вдосконаленню.

Визначається, що вчитель несе відпові-
дальність за співпрацю з колегами для підви-
щення ефективності школи. Саме тому про-
фесійний розвиток у системі неперервної пе-
дагогічної освіти спрямовується на формуван-
ня та розвиток відповідних навичок і вмінь.
Учителі не тільки дотримуються політики та
виконують програму системи освіти країни,
але й залучаються до аналізу та розвитку на-
вчальних програм, що передбачено неперерв-
ною професійною освітою педагогів, з метою
створення високопродуктивної академічної
спільноти.

Визначені державними та місцевими орга-
нами управління освітою цілі та завдання ос-
віти сприяють усвідомленню вчителями обо-
в’язку виконання політики в галузі освіти,
висвітленого в статуті та директивах шкільних
рад.

Зміст професійного розвитку педагогів
передбачає розвиток знань соціального се-
редовища як могутнього ресурсу в навчаль-
ному процесі, а саме (спостереження за діяль-
ністю міської ради, збір усних свідчень стар-
ших мешканців міста, вивчення екології на-
вколишнього середовища, відвідування пла-
нетарію, вивчення місцевої архітектури, по-
шук можливостей працевлаштування). Будь-
яка спільнота, місто чи село, бідне чи багате,

є  ресурсом знань для ефективного навчан-
ня. Окрім того, у кожному суспільному сере-
довищі є безцінні ресурси: учителі, учні, бать-
ки, бізнесмени, місцеві організації професій-
ного розвитку.

База знань, якою повинен володіти вчи-
тель, постійно розширюється. Стандарти про-
фесійного розвитку педагогів США побудовані
на основі бази педагогічних знань, хоча й зна-
ходяться у процесі постійного розвитку, з ура-
хуванням пропозицій, які подають учителі-
практики. Норми професійної культури аме-
риканських педагогів передбачають підтрим-
ку співпраці, новацій у педагогічній діяльності,
високий рівень колегіальності та участь у ши-
рокому спектрі професійної діяльності.

Ця політика є основою для шкільних ок-
ругів, коледжів, університетів у процесі роз-
витку навчальних програм професійної педа-
гогічної підготовки та неперервної професій-
ної освіти педагогів. Це також інструментарій
самоаналізу власної діяльності кожного вчи-
теля, каталізатор дебатів на професійну тема-
тику та основа для знаходження консенсусу.

Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття уря-
дом США розроблена програма «Жодна ди-
тина не залишиться за межами Акту» (No Child
Left Behind Act – NCLB), яка чітко визначає
зміст, форми й методи неперервної професій-
ної освіти вчителів, і на штати  цієї країни по-
кладено відповідальність за сприяння
збільшенню кількості вчителів, які беруть
участь у процесі власного професійного роз-
витку. Визначення поняття «висока якість про-
фесійного розвитку» вчителів, яке подається
в програмі NCLB, тісно пов’язане зі стандар-
тами, визначеними Національною радою з
розвитку персоналу. Згідно з визначенням, по-
даного в програмі NCLB, професійний роз-
виток є необхідним для освоєння вчителями
та шкільними лідерами навичок і вмінь, не-
одмінних для забезпечення учням можливості
навчання високої якості та досягнення стан-
дартів шкільної освіти; поглиблення знань
учителів із суті предмета, який вони виклада-
ють; інтеграції вчителів у процес удосконален-
ня планування академічного процесу школи,
шкільного округу; дослідження та критично-
го оцінювання успішності учнів відповідно до
освітніх стандартів; забезпечення інтенсивної
професійної діяльності вчителів на непе-
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рервній основі. «Кількість випускників ко-
леджів, які працевлаштувалися за спеціальні-
стю, свідчить про відповідність навчальних
програм потребам ринку праці [4, с. 27]».

Саме стандарти професійного розвитку
забезпечують систему планування, органі-
зації, управління та оцінювання підвищення
кваліфікації вчителів американських загально-
освітніх шкіл у системі неперервної освіти,
політики професійного розвитку та розвитку
його програм. Стандарти професійного роз-
витку подають чітке визначення поняття «про-
фесійний розвиток педагогів» у США і є
інструментарієм перегляду та оцінювання пе-
реваг і недоліків сучасних програм підвищен-
ня кваліфікації. Вони допомагають освітянам
відповісти на запитання «Як насправді ви-
глядає професійний розвиток високої якості?»
Стандарти, розроблені Національною радою
з розвитку персоналу, представляють аналіз
факторів, що сприяють створенню конструк-
тивної системи неперервної освіти вчителів
американських загальноосвітніх шкіл. Вони
підкреслюють необхідність результативності
професійного розвитку освітян.

У минулому він був спрямований на вив-
чення проблем практики викладання й оми-
нав вивчення проблем процесу учіння учнів.
Наприкінці ХХ – початку ХХІ століття основ-
на увага освітян спрямована на підвищення
успішності учнів, і професійний розвиток пе-
дагогів планується та організовується з ураху-
ванням цієї перспективи. У США щорічно
проводиться аналіз успішності учнів відповідно
до освітніх стандартів, і, у випадку відсутності
прогресу, федеральним урядом передбачено
покарання окремих штатів. Стандарти визна-
чають основні принципи професійного розвит-
ку вчителів, а саме: зміст, методи й форми.

Зміст професійного розвитку вчителів за-
гальноосвітніх шкіл США в системі неперер-
вної освіти охоплює проблеми якості викла-
дання, справедливості та тісної співпраці
учасників навчального середовища із сім’єю
учня.

Стандарт про якість викладання визначає,
що основою професійного розвитку вчителів,
спрямованого на підвищення успішності
учнів, є поглиблення знань педагогів із суті
предмета та освітніх стратегій, що базуються
на практичних дослідженнях, з метою надан-

ня підтримки та допомоги учням у навчаль-
ному процесі, спрямованому на досягнення
чітких академічних стандартів; підготовка вчи-
телів до використання різних типів адекват-
ного оцінювання навчальної діяльності учнів.
Зрозуміло, що успішні вчителі повинні добре
володіти предметом, який викладають, вико-
ристовувати відповідні освітні стратегії та
справедливу систему оцінювання успішності
учнів. Оскільки успішність учнів оцінюється
згідно з новими вимогливими стандартами,
то обов’язком для вчителів є професійний роз-
виток у таких сферах, як суть предмета, який
викладається; методика його викладання та
оцінювання на постійній основі. Для вчителів
процес навчання є природнім, саме тому про-
грами професійного розвитку  передбачають
застосування методики для навчання вчи-
телів, яку вони в майбутньому зможуть вико-
ристати у навчальному процесі учнів. «Місія
педагога – це не лише його власні інтереси,
мотиви, плани, а те, що більше його «Я».
Йдеться про систему ідей, традицій, культури
в широкому розумінні цього слова. І вчитель
як посередник між цими категоріями і дітьми
має зростити гідних продовжувачів примно-
ження здобутків людської цивілізації [1, с. 89]».

Основою професійного розвитку амери-
канських учителів, спрямованого на підвищен-
ня успішності учнів, є усвідомлення ними не-
обхідності забезпечення сприятливого на-
вчального середовища, у якому вчитель розу-
мітиме кожного учня, надасть йому необхід-
ну підтримку та допомогу й віритиме в його
навчальні можливості, сприятиме досягнен-
ню успіху в навчальній діяльності. Немає сум-
ніву, що одним з основних факторів, який
сприяє ефектності співпраці між учителем та
учнем, є позитивне ставлення до учнів. Дум-
ки, погляди та ставлення, поведінка педагогів
є основою налагодження конструктивного
навчального середовища, у якому кожен з
учнів почуватиметься в емоційній та фізичній
безпеці. Висловлення віри та надій щодо ака-
демічної успішності учнів сприяє не тільки
продуктивній роботі під час уроку, але й на-
лагодженню міжособистісних стосунків учи-
теля та учнів. Знання про учнів, їхній
внутрішній світ, інтереси, сім’ю та друзів є
одним з основних чинників успішного на-
вчання. Професійний розвиток допомагає вчи-
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телям краще зрозуміти основні когнітивні, со-
ціальні, емоційні характеристики учнів з ме-
тою забезпечення викладання, спрямовано-
го не тільки на освоєння предмета, але й за-
гальноосвітній розвиток особистості, з ураху-
ванням полікультурного підходу до освіти.

Зміст професійного розвитку вчителів
охоплює знання, навички та вміння педагогів
щодо налагодження тісних зв’язків школи із
сім’єю та соціальним середовищем, у якому
живе учень. Відомо, що саме сім’я та соціаль-
не середовище здійснюють значний вплив на
життєдіяльність учня. І вчителі в процесі про-
фесійного розвитку мають можливість вивча-
ти основні механізми залучення сім’ї та учас-
ників соціального середовища до роботи шко-
ли з метою сприяння навчальному процесу
учнів. Одним з важливих факторів у цьому
процесі є визначення рівня відповідальності
сім’ї щодо загальної освіти дитини. «… єдина
сутнісна основа феномена педагогічної осві-
ти сприяє забезпеченню універсальної спря-
мованості та спільних тенденцій розвитку
систем професійної підготовки вчителів у су-
часних соціокультурних умовах...» [2, с. 27].

У праці «Явне і таємне в дослідженні клас-
ного середовища» дослідники Дж. Від та
Дж. Грін досліджують внутрішні та зовнішні
чинники, що мають вплив на проведення дослі-
джень педагогічної діяльності в класному се-
редовищі [5]. Автори сподіваються створити
наукову систему  для розуміння взаємин між:
дійовими особами навчального процесу, ме-
тою, підходом, презентацією, використанням
досліджень класного середовища. Метою роз-
витку цієї системи було дослідження  діяль-
ності всіх дійових осіб навчального середови-
ща; знаходження способів концептуалізації
внеску та потреб учасників навчального про-
цесу; ідентифікація проблем, які необхідно
брати до уваги під час розвитку загальних
положень теорії та практики педагогічної
діяльності.

Стандарт професійного розвитку вчителів
США в системі неперервної освіти спрямо-
ваний на поєднання в єдину систему всіх еле-
ментів, які забезпечують використання
новітніх знань, навичок і вмінь у процесі ос-
віти дорослих. Тобто процесуальні стандар-
ти визначають способи організації навчаль-
них потреб, їх оцінювання, методику розв’я-

зання проблем та досягнення позитивних ре-
зультатів.

Визначається, що основою професійного
розвитку вчителів, спрямованого на підвищен-
ня успішності учнів, є використання аналітич-
них даних про навчальну успішність учнів з
метою визначення пріоритетів розвитку ос-
віти дорослих, моніторингу навчального про-
гресу та сприяння неперервному вдоскона-
ленню освіти. Прийняття рішень, на основі
аналізу даних про успішність учнів, є підґрун-
тям планування змісту неперервної профе-
сійної освіти та її впливу на розвиток освіти
на рівні школи, шкільного округу, штату, дер-
жави. Дані про успішність учнів, зібрані за до-
помогою проведення уніфікованого тестуван-
ня системи оцінювання шкільних округів, є
основою визначення цілей професійного роз-
витку вчителів та шкільних лідерів у США. Але
для здійснення повноцінного аналізу даних
освітянам необхідно мати відповідні навички
і вміння, знання про методику здійснення ана-
лізу. Тож у процесі професійного розвитку пе-
дагоги мають можливість ознайомитися з
різноманітним інструментарієм проведення
збору та аналізу даних про успішність учнів,
спробувати застосувати їх та зробити на їхній
основі відповідні висновки. Окрім того, аналіз
даних успішності учнів дає можливість по-
літикам у галузі освіти здійснювати аналіз
ефективності програм професійного розвит-
ку педагогів. «Учителі нашої нації нерозрив-
но пов’язані з успішністю учнів. Такий зв’я-
зок обумовлює важливість високоякісної підго-
товки педагогів» [3, с. 3].

Стандарт про оцінювання визначає, що
основою професійного розвитку вчителів у
США, спрямованого на підвищення успіш-
ності учнів, є використання різноманітних
інформаційних ресурсів з метою управління
процесом удосконалення освіти. Оцінюван-
ня професійного розвитку педагогів є єдиним
способом визначення ефективності неперер-
вної освіти, який застосовують політики в
царині освіти. Воно забезпечує підґрунтя для
прийняття рішень щодо розвитку програм
професійного розвитку та відповідає на запи-
тання: «Чи сприяють програми професійного
розвитку вчителів поглибленню та освоєнню
нових знань, навичок і вмінь, необхідних для
досягнення учнями високих академічних ре-
зультатів?» Оцінювання дає можливість
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здійснити аналіз цілей та досягнутих резуль-
татів професійного розвитку, реалізувати мо-
ніторинг ставлення учасників до цього про-
цесу, освоєння новітніх освітніх технологій та
вплив професійного розвитку вчителів на ре-
зультативність навчання учнів. Саме тому,
оцінювання вважається інтеграційним еле-
ментом створення програм професійного роз-
витку американських учителів.

Одним з основотворчих елементів про-
фесійного розвитку вчителів, спрямованого на
підвищення успішності учнів, є використан-
ня вчителями інформації та результатів дослі-
джень у галузі освіти з метою прийняття
рішень щодо її вдосконалення. Використання
інформації про визнані програми професійно-
го розвитку вчителів, основою яких є прак-
тичні дослідження, сприяє застосуванню по-
зитивного педагогічного досвіду у власній
практиці школи, шкільного округу, штату; роз-
робці власних пілотних проектів з метою
підвищення ефективності професійного роз-
витку вчителів.

Стандарт про планування неперервної
професійної освіти вчителів визначає, що ос-
новою професійного розвитку є планування
та узгодження цілей освіти з відповідними
освітніми стратегіями. Успішний професійний
розвиток педагогів вимагає планування та
узгодження освітніх цілей та адекватних їм
стратегій, з урахуванням ситуативних фак-
торів та бажаних результатів. Це означає, що
планування  професійного розвитку
здійснюється з урахуванням використання
різноманітного інструментарію стратегій ос-
віти дорослих. Звісно, що для багатьох осві-
тян професійний розвиток асоціюється з тре-
нінгами, семінарами, навчальними курсами та
презентаціями. І для великої кількості педагогів
залишаються невідомими нові форми профе-
сійного розвитку, а саме: колегіальне плану-
вання уроків, робота в навчальних педагогіч-
них спільнотах та дослідницьких групах, на-
вчання за допомогою Інтернет, спостережен-
ня. Найбільш поширені форми професійного
розвитку американських учителів використо-
вують поєднання таких елементів, як на-
вчальні стратегії, поглиблення знань за допо-
могою використання різноманітних підходів.
Новітні інформаційно-комунікаційні технології
представляють широкий спектр інструментарію
професійного розвитку вчителів, який дозво-

ляє використовувати його різноманітні фор-
ми з урахуванням індивідуальних потреб та
інтересів педагогів.

У США зміст професійного розвитку вчи-
телів обумовлює використання теорії пізнан-
ня. Сучасні теорії про навчання чітко форму-
люють основні принципи, згідно з якими лю-
дина набуває нових знань впродовж життя. І
дорослі, і діти усвідомлюють цілі освіти. Саме
тому важливо, щоб неперервна професійна
освіта вчителів віддзеркалювала методику, яку
вони можуть застосовувати в процесі роботи
з учнями. Професійний розвиток сприяє ус-
відомленню педагогами суті нових ідей,
новітніх освітніх технологій, їхніх цілей, ос-
новних характеристик та їхнього зв’язку з уже
відомими теоріями навчання. З метою вдос-
коналення успішності учнів новітні технології
застосовують у процесі професійного розвит-
ку, що дає можливість учителям та шкільній
адміністрації у США глибше зрозуміти пробле-
му та освоїти відповідні навички і вміння, до-
вести їх до автоматизму, а також розвинути
звичку для її вирішення в навчальному сере-
довищі школи. Учителі ознайомлюються з
різними стилями навчання, їхніми перевага-
ми та недоліками з метою забезпечення різно-
манітності навчальних можливостей учнів. На
нашу думку, позитивним досвідом урахуван-
ня індивідуальних інтересів та потреб педа-
гогів згідно з теоріями, які розкривають суть
професійного розвитку вчителів, варто скори-
статися і в нашій країні.

Особлива увага педагогів американських
загальноосвітніх шкіл приділяється колегі-
альній співпраці та забезпеченню вчителів
знаннями, навичками і вміннями, необхідни-
ми для її налагодження. Відомо, що однією з
форм професійного розвитку американських
учителів у системі неперервної освіти є
співпраця з колегами в професійних спільно-
тах на базі школи чи шкільного округу. Орга-
нізовані групи вчителів забезпечують  нала-
годження соціальної взаємодії, яка часто за-
лежить від навчання та міжособистісної
підтримки і є підґрунтям для прийняття рішень
щодо складних проблем, які виникають у на-
вчальному середовищі. Такі групи сприяють
уникненню ізоляції вчителя та надання допо-
моги щодо прийняття важливого рішення. У
процесі професійного розвитку вчителі аме-
риканських загальноосвітніх шкіл мають мож-
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ливість набути відповідні знання, навички і
вміння, необхідні для налагодження співпраці
з колегами та усвідомити динаміку розвитку
роботи професійної спільноти. Учителі озна-
йомлюються з фазами розвитку команди, із
необхідністю чіткого визначення її цілей, ос-
новних правил її діяльності. Колегіальний
професійний розвиток педагогів є основною
характеристикою культури школи, згідно з якою
визначається колективна відповідальність за
успішність навчальної діяльності учнів. Важ-
ливо пам’ятати, що і в цьому випадку новітні
технології сприяють налагодженню співпраці
та спілкуванню між колегами. ХХІ століття
ставить вимоги, відповідно до яких існує не-
обхідність щоденної співпраці між учителями
з метою розвитку нових навчальних стратегій,
аналізу успішності учнів, поглиблення знань
із суті предмета, який вони викладають.

Стандарт про контекст професійного роз-
витку вчителів США у системі неперервної
освіти висвітлює приклади ефективної орга-
нізації та структури професійного розвитку
американських педагогів, яким сприяють роз-
виток професійних спільнот, лідерство та
відповідні ресурси. Концепція професійних
спільнот забезпечує нове бачення організа-
ційної структури професійного розвитку аме-
риканських учителів та узгоджується з ціля-
ми школи й шкільного округу. Такі професійні
спільноти аналізують застосування на прак-
тиці теорії пізнання, яка визначає потреби
дорослих щодо активного, колегіального, про-
блемного навчання. Необхідно зазначити, що
професійними спільнотами є команди вчи-
телів у системі освіти, у школі чи підрозділі
інституції, які співпрацюють з метою вдоско-
налення школи та переймання позитивного
педагогічного досвіду. Вони можуть стати
міцною організаційною  структурою для
підтримки освітян та вдосконалення навчаль-
ної діяльності учнів. Відхід від застарілої па-
радигми професійного розвитку вчителів ви-
магає нововведень у політиці професійної пе-
дагогічної освіти а також підтримки та дослі-
дження нових, більш продуктивних стратегій
піднесення професійного розвитку вчителів.
На сьогоднішньому етапі професійні спільно-
ти педагогів стають найбільш поширеною
формою професійного розвитку в США.

Стандарт про лідерство визначає, що ос-
новою професійного розвитку вчителів, спря-
мованого на підвищення успішності учнів, є
робота досвідчених шкільних та районних
лідерів освіти, які здійснюють керівництво
неперервним процесом удосконалення педа-
гогічної діяльності. На початку ХХІ століття
особлива увага приділяється такому явищу, як
лідерство, його ролі в освітньому менеджменті
та процесі вдосконалення шкільної освіти. На-
ціональні стандарти консорціуму ліцензуван-
ня шкільних лідерів США (The national Interstate
School Leader Licensure Consortium Standards –
ISLLC) використовуються в 30 штатах як ке-
рівництво щодо розвитку політики шкільно-
го лідерства й визначають основне призна-
чення шкільних лідерів – навчання й учіння.
Саме директори загальноосвітніх шкіл та пра-
цівники адміністрації шкільних округів, на
яких покладається завдання формування полі-
тики та структури неперервної професійної
освіти вчителів, є одними з лідерів шкільної
освіти. Учителі потребують нових знань, на-
вичок і вмінь для того, щоб стати досвідчени-
ми лідерами освіти. Якраз професійні спільно-
ти дають можливість педагогам американсь-
ких загальноосвітніх шкіл забезпечити чіткий
напрям розвитку андрагогіки, спрямований на
неперервне вдосконалення. Американські
дослідники Р. Блюм, Дж. Баталер та Н. Ол-
сон  у праці  «Лідерство заради досконалості:
освіта директорів на основі досліджень» ана-
лізують зміст та стратегії розповсюдження тре-
нувальної програми для шкільних директорів
у північно-західній частині США.

Стандарт про ресурси визначає, що осно-
вою професійного розвитку вчителів є
підтримка освіти дорослих та колегіальної
співпраці в шкільному середовищі. У мину-
лому столітті в США власне скорочувалося
фінансування професійного розвитку вчи-
телів, якщо виникав дефіцит бюджету освіти.
На думку американських дослідників неперер-
вної професійної освіти педагогів, сучасність
вимагає довготривалого та постійного інвес-
тування у професійний розвиток американсь-
ких учителів з метою досягнення мети, виз-
наченої державою. Політики у сфері освіти
виходять з пропозиціями виділення 10% бюд-
жету освіти та 25% робочого часу на профе-
сійний розвиток педагогів.
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Отже, національна система освіти США є
унікальним феноменом, що відповідає вимо-
гам полікультурного суспільства, якому влас-
тива продуктивна взаємодія різноманітних
культур та націй. Система професійної освіти
педагогів є підсистемою національної систе-
ми освіти США, яка на основі національних
надбань та усталених світових традицій за-
безпечує професійний розвиток педагогічних
працівників, здатних здійснювати професій-
ну діяльність на демократичних та гуманістич-
них засадах, реалізовувати освітню політику
як пріоритетну функцію держави, що спрямо-
вується на розвиток та самореалізацію особи-
стості, задоволення її освітніх і духовно-куль-
турних потреб.

Політика в галузі неперервної професійної
педагогічної освіти США головним пріорите-
том визначає забезпечення професійного роз-
витку педагогічних працівників, готових до
гармонійного життя та ефективної діяльності
в суспільстві ХХІ століття. Зміст неперервної
професійної освіти вчителів визначається
стандартами професійної педагогічної освіти
США і, враховуючи їх особливості, передба-
чає фундаментальну, психолого-педагогічну,
методичну, інформаційно-технологічну, прак-
тичну й соціально-гуманітарну підготовку пе-
дагогічних і науково-педагогічних праців-
ників.

Стандарти професійного розвитку амери-
канських педагогів визначають також його
методи і форми, основні цілі та завдання, які
передбачають формування у вчителя профе-
сійної готовності до реалізації у власній діяль-
ності таких компонентів: ставлення до людей
різного віку з позитивного боку; забезпечен-
ня рівноправності представників різних ста-
тей; рівноправне відображення в змісті про-
фесійної діяльності культурних, расових та ет-
нічних особливостей; доброзичливе ставлен-
ня до людей з різних соціальних верств та ма-
теріального добробуту; використання педаго-
гічних технологій контроверсивних поглядів
на одну й ту ж проблему; виховання патріо-
тизму й національної гордості на основі аме-
риканської сутності в різноманітних соціаль-
них явищах; розкриття сутності процесів інтег-
рації та збалансування економіки, навколиш-
нього середовища та суспільства.

Установлено, що науковий підхід до струк-

турування змісту неперервної професійної
педагогічної освіти забезпечується викорис-
танням філософії освіти, розробкою програми
вирішення завдань, до складу яких входять
визначення та історична конкретизація пред-
метної суті педагогіки як науки, розкриття
особливостей навчально-виховного процесу
та освіти в цілому як цілеспрямованої діяль-
ності та реальної дійсності.

Ефективність академічних програм непе-
рервної професійної педагогічної освіти США
залежить від їхнього епістемологічного змісту,
а також застосування моделі освіти, що ба-
зується на системних міжпредметних зв’яз-
ках. Професійна компетентність педагога пе-
редбачає наявність у нього здатності спрямо-
вувати власну діяльність на формування в
учнів умінь сприймати й застосовувати пізна-
вальну інформацію в різноманітних життєвих
ситуаціях; організовувати продуктивну
співпрацю з усіма суб’єктами педагогічного
процесу; забезпечувати розвиток та активне
функціонування особистості в суспільстві, яко-
му притаманна наявність представників
різних культур і націй.
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СЬОГОДНІ  в багатьох передових
країнах світу відбувається реформу-

вання освіти, удосконалення змісту, форм
організації навчання та виховання. Але ос-
таннім часом найбільшу увагу привертають
країни Азії, одна з яких – Китай. Її  називають
«світовим дивом». Успіхи в економіці, меди-
цині, біохімії за останні десятиріччя змінили
уявлення про цю країну. Одне з пояснень «ки-
тайського дива» – система освіти.  Освіта –
це реальний фактор розвитку суспільства
будь-якої країни. Китайське прислів’я якнай-
краще характеризує ставлення китайців до
освіти: «Золото має свою ціну, а знання –
безцінні».

Досвід вирішення проблем освіти в краї-
нах Сходу рідко стає предметом порівняльних
педагогічних досліджень. Винятком є роботи
деяких вітчизняних учених, які досліджували
досвід освіти в Китаї, серед них – Н.Є. Бо-
ревська (управління  освітою  в  Китаї),
В.З. Клепіков (реформи освіти в Китаї),
Л.С. Калашник (педагогічні засади родинно-
го виховання в китайській сім’ї), Т.Т. Сверд-
лова (теоретичні засади процесу гуманізації
освіти Японії). Останнім часом зарубіжні дос-
лідники розкривають це питання зі свого боку:
Сяо Су (реформа базової освіти в КНР), Чжу
Сяомань (реформи змісту освіти в Китаї), Мо
Нейфен (порівняльний аналіз вищої освіти в
Росії та Китаї), Ду Яньянь (розвиток вищої пе-
дагогічної освіти в Китаї), Ван Гуйсян (ста-
новлення та сучасний стан вищої бібліогра-
фічної освіти в Китаї), Уюнтена (актуальні про-
блеми реформування загальної середньої ос-
віти в КНР), Д.Л. Нгуен (інтегративно-когні-
тивний підхід у формуванні вмінь спілкуван-
ня у в’єтнамських студентів-філологів у на-

вчально-професійній сфері), З.А. Нгу (дер-
жавні та суспільні форми управління фізичним
вихованням і розвитком спорту у вищих зак-
ладах освіти В’єтнаму) та ін.

 Мета цієї статті  – зробити стислий огляд
історичних витоків та сучасного стану вищої
освіти в Китаї. У процесі підготовки статті ми
користувалися матеріалами Інтернет-сайтів,
статтями в таких журналах, як: «Педагогіка»,
«Освіта і управління», «Женьмінь Жибао»,
опитували китайських студентів та викладачів.
Аналіз цих матеріалів дає нам підстави ствер-
джувати, що розвиток вищої освіти в Китаї
вивчений недостатньо.

Освітня система Китая має давню історію
– навчальні заклади як частина суспільної си-
стеми почали оформлюватися в ІХ—VІІІ ст.
до н.е. Теоретично іспити могла скласти будь-
яка особа, якщо в її сім’ї не було акторів, катів,
в’язників, але на практиці освіта була елітар-
ною (освіта була небезкоштовною, тому і вва-
жалася елітарною). Класична китайська ос-
віта починалась зі шкіл, які поділялися на при-
ватні та державні, останні поділялися на
сільські, уїзні, обласні. Навчалися лише хлопці,
оскільки дівчатам була доступна лише домаш-
ня освіта. Коли учню виповнювалося 20 років,
він мав право складати державні іспити. Існува-
ло три ступені іспитів: уїзні, провінціальні та
столичні. На іспитах кандидати повинні були
писати вірші та твори. Теми були різні, на-
приклад, така: «Опис палацу першого ки-
тайського імператора Цинь Шихуана». Ті, хто
не склав іспит, мали змогу зробити це наступ-
ного року, тому нерідко на іспиті зустрічалися
батько й син. Перед тим, як складати іспит,
треба було принести свідоцтво-характеристи-
ку від сусідів про свою гарну репутацію. Іспи-
ти продовжувалися кілька днів. Кандидати до
вступу у вищий навчальний заклад (на той час
Придворна академія) жили в спеціальному
будинку, де в кожного була своя кімната, з якої

Шацька О. П.
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не можна було виходити, доки не закінчиться
іспит. Щодо умов у будинку, то вони були на-
стільки скромні, що хворобливі кандидати
вмирали. Того, хто проходив цей нелегкий
шлях до отримання учених ступенів, шанува-
ли. Учені носили такий одяг й аксесуари, які
відрізнялися від одягу інших людей [6, с. 7].

Якщо  порівнювати умови, систему скла-
дання іспитів тих давніх часів з теперішніми,
то можна побачити велику різницю. Зміни
відбулися завдяки постійним реформам у га-
лузі освіти.

Після 1978 р.  сформувалася багатоступе-
нева система вищої освіти. Загальне управлі-
ння сферою освіти здійснюється Держрадою
КНР через підпорядковані їй освітні й галу-
зеві відомства. Адміністрування системи ос-
віти здійснюється Міністерством освіти КНР.

З 1996 р. широко розповсюджується  плат-
на вища освіта (розмір плати за навчання та
проживання у гуртожитках – 1000—1400 до-
ларів на рік). Упроваджується  експеримент
щодо студентського кредиту (з 1999 р.). Відпо-
відальність несе та фізична особа, яка гаран-
тує банку повернення позики. Тим випуск-
никам, які відпрацьовують певний час у відда-
лених районах країни, кредит списується [2,
с. 184].

У 1999—2000 рр. збільшився прийом абі-
турієнтів у вищі навчальні заклади. Це свідчить
про те, що країна потребує  висококваліфіко-
ваних працівників.

Програми освіти у ВНЗ знаходяться під
державним контролем. Але це не заважає
китайській системі швидко пристосовувати-
ся до вимог міжнародного ринку праці, кон-
куренції, розвитку інформаційних технологій,
а також до внутрішньої демографічної ситуації.
Постійне збільшення населення вимагає
відкриття нових навчальних закладів, а також
нових підходів до навчання.

Реформа вищої освіти спрямована на роз-
виток різних видів вищіх навчальних закладів.
Особливу увагу звертають на зміцнення ВНЗ
як навчально-дослідницьких центрів, які го-
тують молодих учених і здійснюють наукові
розробки.

У КНР дуже ефективно розвивається вища
освіта. Якщо в 1949 р. було лише 205 вищих

навчальних закладів, то сьогодні їх 3 тис.,
більше третини з яких є недержавними.
Освітнім законодавством передбачено три
види вищої освіти:

— курси зі спеціальними навчальними
програмами (2—3 роки);

— бакалаврат (4—5 років);
— магістратура (додатково 2—3 роки на-

вчання) і підготовка на доктора наук [6; 7].
Кожен університет має свої правила всту-

пу. Для того, щоб бути прийнятим до бака-
лаврської програми до державного ВНЗ, тре-
ба бути не старше 25 років і мати атестат про
середню освіту. Повинен бути високий рівень
знання китайської мови. Існують підготовчі
курси. Абітурієнти складають єдиний держав-
ний іспит (ЄДІ). «ЄДІ складають за двома
напрямками: технічним і гуманітарним. Про-
цедура складання іспиту – написання тесто-
вих завдань. Усі випускники складають чоти-
ри іспити тривалістю по дві години кожний.
З них три обов’язкових – математика, ки-
тайська та іноземна мови й один на вибір. На
всі іспити приділяється по три дні. Єдиний
вступний іспит  проводиться спеціально ство-
реними організаціями під контролем органів
управління освітою. Система зарахування до
університетів після єдиного іспиту така: якщо
за балами не пройшов до одного ВНЗ, є шанс
потрапити до іншого, де прохідний бал ниж-
чий. У випадку невдалого скдадання ЄДІ пе-
рескласти можна тільки на наступний рік у
квітні або липні. Важливо те, що, якщо люди-
на не складає ЄДІ, то її вважають невдахою
на все життя. Щодо гендерного розходжен-
ня, то дівчата легше складають іспити», – як
пише у своїй статті І. Реморенко [4, с. 7].

Навчальний рік починається з 1 вересня й
закінчується на початку липня. При цьому
студенти йдуть на зимові канікули, які трива-
ють з кінця грудня до початку лютого (китайсь-
кий новий рік). Усе більше поширюється плат-
на система освіти, винятком є студенти з
бідних сімей. Міністерством освіти КНР про-
понується введення «зеленого коридору» –
пільгові кредити, для того, щоб молодь з ма-
лозабезпечених сімей мала змогу отримати
вищу освіту. Найкращі студенти мають право
отримувати стипендії та матеріальні нагоро-
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ди. Навчальний день починається  для ки-
тайських студентів з восьмої години ранку.
Звичайною є підготовка до лекцій у бібліоте-
ках та в комп’ютерних класах. Кожен рік ви-
пускають спеціалістів з різних галузей наук: від
історії Китаю до біоінженерії.

Існує дуже важлива проблема – розташу-
вання вищих навчальних закладів на території
країни. Історично склалося так, що найбіль-
ше їх у Пекіні (63 денних, 84 заочних  та вечірні
ВНЗ), у Шанхаї (39 дених, 65 заочно-вечірніх),
у Гуаньчжоу та центрах провінцій, на заході
Китаю їх дуже мало (це впливає на розвиток
економіки, бо молодь виїжджає з цього райо-
ну). Активно розвиваються і приватні закла-
ди поряд з державними. Між ними існує ве-
лика конкуренція. Але лише державні ВНЗ
проводять свою власну політику й фінансу-
ються державою.  Реформа вищої освіти по-
винна створити однакові умови щодо конку-
ренції в цій галузі [1, с. 107].

Щодо працевлаштування випускників
ВНЗ, то воно відбувається таким чином: за
принципом «обопільного вибору», шляхом
«зустрічного руху ВНЗ та організацій», урахо-
вуються інтереси випускників та організацій,
яким потрібні кадри.

Розвивається також і аспірантура. До 1949 р.
китайські спеціалісти проходили підготовку за
кордоном, лише деякі закінчували ВНЗ у
власній країні. Ці ВНЗ підготували всього 200
магістрів і жодного доктора наук за 30 років.
На це також вплинула «культурна революція»
(1966—1976 рр.), ідеологом якої був Мао Цзе-
дун. Заняття в школах та ВНЗ були зупинені.
Почалися переслідування інтелігенції, профе-
сорів, діячів мистецтва та культури. Але після
1978 р. 63 тис.осіб складали іспити до аспі-
рантури, з яких 10 тис. витримали конкурс. У
1998 р. у країні 8957 пошукачів отримали
ступінь доктора, 38051 стали магістрами. Сьо-
годні сформувалася система аспірантської ос-
віти, яка характеризується високим рівнем
підготовки. Підготовка аспірантів поділяєть-
ся на два цикли: підготовка спеціалістів з на-
уковим ступенем магістра та підготовка спе-
ціалістів з науковим ступенем доктора наук.
Вік аспірантів першої категорії – не більше 40
років і термін навчання 2—3 роки, а другої ка-

тегорії – не більше 45 років і термін підготов-
ки 3 роки [7].

Китай також приймає студентів з інших
країн. У 1998 р. було прийнято 43084 грома-
дянина з 164 країн світу, які захотіли навчати-
ся в Китаї. Щодо китайців, які в тому ж році
виїхали з країни, то їх було 23 тисячі. Лідера-
ми  кількості іноземних студентів є такі вищі
навчальні заклади: Пекінський університет
мови та культури, Фуданський університет у
Шанхаї та Пекінський університет. Міністер-
ство освіти запланувало проект щодо фінан-
сової підтримки двох закладів – Пекінського
Університету і Політехнічного Університету
Цінхуа. Мета цього проекту –  перетворення
цих закладів на заклади кращого світового
рівня, бо кількість студентів і аспірантів в цих
університетах така, як і в зарубіжних ВНЗ [ 3;
5; 7].

Помітних успіхів у Китаї досягла робота у
сфері освіти інвалідів. Були відкриті Спеціаль-
ний педагогічний інститут при Чанчунсько-
му університеті, Бінчжоський медичний
інститут, Політехнічний інститут для глухих
при Тяньцзинському політехнічному універ-
ситеті [6; 7].

Активно розвиваються й дистанційні фор-
ми навчання. Була створена система дистан-
ційної освіти, яка включала в себе навчальні
радіо- і телепередачі на початку 1990-х років,
що дало змогу отримати освіту понад 2,3 млн.
дорослих. Пізніше формується система мереж
для освіти й наукових досліджень (CERNET),
яка охоплювала понад 400 ВНЗ [3, с. 146].

Великого успіху має освіта національних
меншин. У 1999 році функціонувало 12 на-
ціональних інститутів (університетів) у 5 ав-
тономних національних районах (Синьцзян,
Тибет, Нинся, Гуансі, Внутрішня Монголія),
налічувалося 74 вищих навчальних заклади.
Кількість студентів з національних меншин
була 250 чоловік, що складало 6,06% студентів
по всій країні. Зараз 55 нацменшин Китаю ма-
ють своїх студентів в університетах. Країна
допомагає районам, у яких живуть нацмен-
шини, здійснювати навчання та забезпечен-
ня навчальними матеріалами на національних
мовах [6; 7].

Китайський уряд активізував заходи, ске-
ровані на перепідготовку й поглиблення знань
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викладачів, на підвищення наукового й педа-
гогічного рівня всього персоналу ВНЗ. «Закон
про викладачів» передбачає, що середня зар-
плата викладачів має бути не нижча за середні
заробітки державних працівників.

У квітні 1998 р. Міністерством освіти Ки-
таю було прийнято рішення про розробку
«Програми розвитку освіти, орієнтовану на
вимоги XXІ століття». У лютому 1999 р. ця
програма була затверджена Держрадою. Ця
програма є планом проведення реформи ос-
віти та її розвитку на межі століть, розробле-
ною на основі «Закону про освіту» і «Програ-
ми розвитку в Китаї». Головна мета цієї про-
грами – ліквідувати неписемність населення.
Планується до 2010 р. збільшити коефіцієнт
вступників до вищих навчальних закладів на
15%. Китайський уряд ставить завдання пев-
ним ВНЗ увійти до числа перших ВНЗ світу.
Будуть створені системи «Освіти протягом
життя» для того, щоб залучати талановитих
людей до державної системи освіти. Серед
завдань програми такі: підсилити можливості
освіти та активно відповідати соціально-еко-
номічному розвитку країни, поліпшити рівень
діяльності адміністрації ВНЗ, значно розшири-
ти державний і недержавний спектр освіти,
збільшити капіталовкладення в освіту  [3, с.
148].

Набуває нового оберту співпраця Китаю
з іноземними країнами у сфері освіти. Авст-
ралія, Франція, Велика Британія підписали з
Китаєм угоди про взаємне визнання вчених
ступенів та дипломів про освіту. До 2006 р.
Китай створив понад 100 інститутів Конфу-
ція  у 46 країнах світу. Міжнародний обмін та
співпраця Китая з іншими країнами у сфері
освіти виконують таку діяльність: контакти
викладачів, обмін студентами, суспільні дос-
лідження, суспільне навчання. На базі нашо-
го Луганського національного педагогічного
університету імені Тараса Шевченка також
створено інститут Конфуція в цьому році. Ки-
тайські  громадяни мають зацікавленість в
отриманні вищої освіти в нашій країні. Як по-
відомляє  Міністерство освіти і науки Украї-
ни, зараз у ВНЗ навчаються понад 4,5 тис. ки-
тайських громадян. Протягом 2002 р. співро-
бітниками Посольства України в КНР було
проведено кілька семінарів у різних містах і

провінціях, зокрема в містах Пекіні, Шанхаї,
Цзінані (провінція Шаньдун) для того, щоб
привернути увагу  до освіти в Україні [6; 7].

Таким чином, система вищої освіти в
Китаї реформується з 70-х рр. ХХ століття:
розвиваються державні та приватні навчальні
заклади; існує єдиний державний іспит, за
яким вступають до ВНЗ; проводиться робота
у сфері освіти для інвалідів, національних мен-
шин, студентів з бідних сімей, громадян з іно-
земних країн; набирає нового оберту дистан-
ційна форма навчання, яка стає все більше
популярною; розробляється нова «Програма»
щодо розвитку освіти у ХХІ ст. Китай плідно
співпрацює з іноземними країнами для су-
спільного обміну досвідом у галузі освіти та
науки, відкриваючи інститути Конфуція.  Ос-
вітня система КНР змінюється, хоча існують
невирішені проблеми, серед яких: підвищен-
ня рівня розвитку освіти в нецентральних ре-
гіонах, висока плата за навчання, якість осві-
ти та ін. Щоб вирішити ці проблеми, потрібен
час. Китайський Уряд планує й надалі нада-
вати освіті стратегічне значення пріоритетно-
го розвитку, поліпшити умови щодо розвитку
освіти на селі. Вивчення позитивного досвіду
Китаю допоможе нам у вирішенні наших про-
блем у галузі вищої освіти в Україні, що й виз-
начає перспективність  подальших розвідок у
цьому напрямку.
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