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З МОМЕНТУ оприлюднення
Концепції профільного на-

вчання в старшій школі пройшло вже
5 років (минула п’ятирічка впрова-
дження профільного навчання  – так
охарактеризували б цю ситуацію в
радянські часи).  Цей термін робить
можливим  осмислення першого дос-
віду реалізації основних положень
Концепції, виявлення тих проблем,
що виникли при її впровадженні.
Проблеми профільного навчання

науковці висвітлюють з часів функ-
ціонування класів і шкіл з поглибле-
ним вивченням предметів, та увага
до питань профілізації активізувалась
з моменту оприлюднення Концепції.
Серед тих, хто опікується профіліза-
цією старшої школи,  є як українські
теоретики й практики (Н. Бібік, Т. Гор-
дієнко, Т. Грішина, Л. Липова,  В. Ма-
лишев, Т. Паламарчук, М. Пайкуш та
ін.),  так і наші  російські  колеги
(І. Ареф’єв,  Є. Аршанський, М. Афо-
ніна, І. Бурцева, Т. Галкіна, Д. Єрма-
ков, О. Жукова, Н. Кленова, Г. Ли-
сичкін, Т. Ромашина, А. Тряпіцина,
С. Чистякова, Н. Шевченко та ін.).
Мета статті – проаналізувати

спроби профілізації середньої школи,
окреслити труднощі, що виникали
протягом періоду профілізації та існу-
ють на сучасному етапі впровадження
Концепції профільного навчання, си-
стематизувати ці проблеми та висло-
вити своє бачення щодо шляхів їх
подолання.

Ï ÐÎ Á Ë Å Ì È

Україна має досвід організації про-
фесійно зорієнтованого навчання, по-
чинаючи з класичних гімназій ХІХ –
поч. ХХ ст., метою яких була підго-
товка до вступу до університету, ре-
альних училищ, які готували до всту-
пу в технічні ВНЗ, надання середньої
освіти в структурі середніх та почат-
кових професійних шкіл. Кожен з цих
типів навчальних закладів мав свій
навчальний план і навчальні програ-
ми, за допомогою яких і здійснюва-
лася профільна диференціація.
На початку XX століття  в Росії

також обговорювалося кілька різних
проектів типології навчальних зак-
ладів. Один з них (проект М. Бого-
лєпова) передбачав існування таких
типів шкіл: гімназія з двома стародав-
німи мовами (латинською й грець-
кою); гімназія з однією латинською
мовою; гімназія, що допускає прин-
цип індивідуалізації (для учнів, які  ма-
ють успіхи з того або іншого предме-
та, дозволялося посилення занять з
цього предмета, тобто педагогічна
рада мала у своєму  розпорядженні ве-
лику свободу в розподілі занять з уч-
нями); реальне училище; так звана
школа нового типу (тут передбачали-
ся додаткові заняття для дітей, які ви-
явили цікавість і схильності до ви-
вчення мов або природничих наук; на
старшому ступені передбачалася фур-
кація (побудова навчальних планів
старших класів середньої загальноос-
вітньої школи за ухилами з переваж-
ною увагою до певної групи навчаль-
них предметів) за трьома напрямами:
класичним, природним і гуманітар-
ним; середня школа з біфуркацією (гу-

Панішева О. В.

ñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíî¿
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манітарним відділенням і реальним відділен-
ням)  – по суті, передбачалося поєднання в
одній школі двох типів навчальних закладів:
гімназії й реального училища.
У 1918 році згідно з «Положенням про

єдину трудову школу УСРР» у старших класах
середньої школи виокремлювались  три на-
прями поглибленого вивчення предметів:
природничо-математичний, технічний і гума-
нітарний, та ця схема не була реалізована.
У 20-х роках в Україні трудовий принцип

стає основним у навчанні й професійній підго-
товці школярів. Ідея диференційованого на-
вчання втілилася  в так званих «профуклонах».
Разом із загальноосвітньою, обов’язковою для
всіх, учні одержували теоретичну й практич-
ну підготовку за вибраним профілем. Дифе-
ренціація навчання здійснювалась у формі по-
глибленого вивчення навчальних предметів
з урахуванням потреб суспільства, здібностей
і інтересів учнів. Система освіти була спрямо-
вана на отримання певної професії. Підготов-
ка до майбутньої трудової діяльності здійсню-
валася професійними школами різних типів,
де навчалися учні  після закінчення семирічної
трудової школи. У навчальних планах для I і
II ступенів єдиної трудової школи 1920 р. до-
пускався різний зміст навчання, тісно пов’я-
заний з місцем розташування й умовами ро-
боти школи: міська школа з промисловою орі-
єнтацією; сільська школа з орієнтацією на
сільське господарство. У цей час для вияв-
лення  індивідуальних можливостей молодих
людей, співвідношення їх з вимогами професії
та подальшого працевлаштування широко
використовувалася профорієнтаційна трифак-
торна модель Ф. Парсона [14].  Проте в цьо-
му випадку профільна диференціація була
більш схожа на професіоналізацію, оскільки
ґрунтувалася на міркуваннях найшвидшої
підготовки фахівців середньої ланки для про-
мисловості, яка швидко розвивалась,  і
сільського господарства.
На початку 30-х змінюється педагогічна

парадигма, починається  кампанія проти пе-
дологів, яких звинувачують у біологізмі й ме-
ханіцизмі. Тоді ж береться курс на одно-
манітність школи. Точне вивчення психіки

учнів і разом з тим дослідження їхніх індиві-
дуальних відмінностей залишається осторонь.
У другій половині 1930-х років система осві-
ти уніфікується, профшколи реорганізуються
в середні спеціальні навчальні заклади.
Відкриваються профільні школи – ФЗУ та
ШСМ. У 1940-му році утворюється система
державних трудових резервів, та переведені
до її складу ФЗУ і ШСМ стали тупиковими
напрямами.

 У 40–50-ті роки існувала практика, коли
за допомогою психодіагностичних проце-
дур виявляються найбільш виражені  нахи-
ли й здібності молоді  та перевірка відпові-
дності випускника  певному колу професій-
них вимог [14].
У 1958 році, коли Законом «Про зміцнен-

ня зв’язку школи з життям та про подальший
розвиток системи народної освіти» передба-
чається створення спеціалізованих шкіл для
обдарованих дітей, система підготовки тру-
дових резервів перетворюється на професій-
но-технічну.
У 1960-ті роки було скасовано обов’язко-

ву професійну підготовку в загальноосвітніх
школах, оскільки вона не витримала випро-
бування практикою й реальними потребами
учнів. Неможливо було навчити певної про-
фесії учнів усього класу чи школи в цілому, адже
професійний вибір кожного учня визначали
його інтереси, здібності, уподобання, матері-
альні умови.
Тоді ж  було визначено порядок організації

диференційованого навчання – відкриття пев-
ної кількості шкіл і класів з поглибленим тео-
ретичним і практичним вивченням у старших
класах окремих предметів (математики, хімії,
біології, гуманітарних предметів тощо).

 60–70-ті роки відзначені поширенням но-
вих форм диференціації навчання. Зокрема, у
цей період вводяться факультативні курси,
спеціалізовані загальноосвітні школи, класи з
поглибленим вивченням окремих предметів.
Такий підхід уже дещо ближче до сучасних
уявлень про різні аспекти диференціації на-
вчання, зокрема, до тих, які (за сучасною тер-
мінологією) пов’язані з профільною диферен-
ціацією. Проте, існуюча тоді загальна насто-



7

роженість до можливості й необхідності ди-
ференційованого навчання негативно позна-
чилася на долі цих шкіл і класів. Число їх до
80-х років різко скоротилося.
У цей же період особлива увага при-

діляється діяльності навчально-виробничих
комбінатів, які стають центрами трудового й
професійного навчання. Основна мета про-
філізації в цей час – «задоволення потреб на-
родного господарства в кадрах робітників
певних професій» [13]. Тоді ж при виконко-
мах утворюються спеціальні комісії  з проф-
орієнтації, у міністерствах кожної галузі – ради
з профорієнтації на певну професію, у відділах
освіти вводиться посада  інспектора з трудо-
вого навчання та профорієнтації, у школах  ство-
рюються навчально-методичні кабінети, за
кожною школою закріплюється базове
підприємство. Серед пропонованих заходів з
удосконалення професійної спрямованості
середньої освіти були й такі, як підготовка ква-
ліфікованих кадрів в університетах, збільшен-
ня в їхній підготовці кількості годин на ви-
вчення блоку психолого-педагогічних дис-
циплін, залучення до викладання в школах
трудового навчання кваліфікованих робітників,
випуск відповідної літератури [Там само].
На межі ХХ та ХХІ ст. в Україні з’являєть-

ся й шириться мережа нових типів шкіл –
ліцеїв, гімназій, колегіумів з поглибленим ви-
вченням окремих предметів. Попит на ці на-
вчальні заклади зростає, оскільки вони роз-
раховані на індивідуальні нахили й здібності,
потужний навчальний потенціал учнів, які
бажають навчатися.
Отже, у різні періоди історії в нашій країні

проводилися спроби здійснити профільну
диференціацію. Ці спроби були продиктовані
потребами держави в спеціалістах різної ква-
ліфікації. Серед причин, через які спроби вве-
сти профільну диференціацію в загальноосвіт-
ню школу не закінчилися успіхом, нині нази-
вають такі: був обмежений набір профілів на-
вчання, що не могло задовольнити всіх по-
треб молоді; спроби профільної диференціації
здійснювалися в основному як окремі елемен-
ти модернізації освітньої системи, що, зазви-
чай,  не мало масового характеру; профільна

диференціація здійснювалась  з чисто праг-
матичною метою підготовки кадрів різних
спеціальностей, коли слабо враховуються на-
хили й здібності учнів, і тому  не призвела  до
позитивних результатів. Спроби впровадити
рівневу диференціацію у відриві від профільної
не призвели до підвищення ефективності на-
вчання, тому що основою профільного на-
вчання (на відміну від рівневої диференціації)
є антропологічно обґрунтоване уявлення про
те, що учні мають різні нахили й здібності та
приблизно однакові можливості до навчання
в межах своїх нахилів (тоді як рівнева дифе-
ренціація базувалась на думці про те, що учні
мають різні загальнонавчальні можливості) [5].
Ці помилки мають бути враховані на су-

часному етапі. Крім того, потрібно врахову-
вати й досвід зарубіжних країн з профілізації
старшої школи.
Майже всі розвинені країни під час рефор-

мування освіти не оминули питань про-
філізації навчання. Профілізація є одним з ос-
новних принципів організації навчання на
старшому ступені середньої школи країн Євро-
пи. Старші  школи системи середньої освіти
розвинених європейських  країн  функціону-
ють як профільні вже протягом кількох деся-
тиріч. У різних країнах реалізуються  різні мо-
делі профільного навчання, кожна з яких має
свої переваги й свої недоліки.
Серед загальних тенденцій, що спостері-

гаються в останні роки в системі профільно-
го навчання зарубіжжя,  науковці відзнача-
ють: збільшення кількості обов’язкових пред-
метів, що забезпечують базовий   рівень
знань та їх вагомої частки в навчальних пла-
нах; зникнення жорсткого розподілу між ака-
демічним та професійно-технічним профіля-
ми, їх гнучке взаємодоповнення на основі
введення дисциплін практичної спрямова-
ності на академічних профілях та збільшення
частки загальноосвітніх предметів і академі-
чних спецкурсів для професійного профілю,
інтеграції загальної й професійної освіти;
оновлення змісту традиційних дисциплін;
запровадження нових  навчальних курсів; по-
силення спрямованості освіти на задоволен-
ня потреб ринку праці та вимог суспільства,
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обов’язковість складової, що передбачає інди-
відуальний розвиток учня (на них указують
О. Локшина, І. Сотниченко). Організація
профільної підготовки розрізняється за спо-
собами формування індивідуального на-
вчального плану: від жорстко фіксованого
переліку навчальних предметів (Франція,
Німеччина) до можливості вибору із значної
кількості курсів, які пропонуються протягом
терміну навчання (США, Англія, Шотландія).
Розвиток системи профільного навчання

в нашій країні багатьма дослідниками вва-
жається тотожним розвитку світової освіти.
На сьогоднішній день науковці також

підкреслюють, що профільна диференціація не
повинна відкидати й рівневої, адже в кожно-
му класі будуть учні різного рівня навченості,
загального розвитку [16, c.53].
Перші спроби впровадження Концепції в

загальноосвітню школу  на сучасному етапі
дозволили виявити низку труднощів і про-
блем. Звернемо увагу на те, що майже з од-
ними й тими ж проблемами зіткнулися як ук-
раїнські, так і російські педагоги. Спробуємо
дати їх стислий аналіз.
Надія Бібік [4] серед найгостріших і не-

відкладних проблем профільного навчання
окреслює такі:

1.  Дефінітивне опрацювання проблеми,
досягнення чіткості у визначенні категорій
профільної школи. Наприклад, визначення
співвідношень між поняттями «профільне на-
вчання» й «поглиблене вивчення предметів».
Автор наголошує, що, на відміну від профе-
сійно зорієнтованого й поглибленого, про-
фільне навчання дозволяє учням вибрати не
1–2 предмети, а пріоритетну галузь для глиб-
шого вивчення, опанування групи  предметів
на взаємодоповнювальній основі (на цю ж
відмінність указує Н. Кленова [6]).

2.  Профільне наповнення змісту навчан-
ня, розробка всього спектра навчально-мето-
дичного забезпечення.

3. Нагромадження досвіду організації
профільного навчання в різних умовах. На
практиці вже існує кілька організаційних форм
профільного навчання, які відрізняються у ве-
ликих та малих містах і сільській місцевості.

Так, за період упровадження профільного на-
вчання поширилися як  моделі, що змальовані
в концепції, так і нові.

4. Удосконалення системи допрофільної
підготовки учнів, яка повинна вийти за межі
шкільних приміщень. Основним завданням
допрофільної підготовки Н. Бібік бачить ство-
рення умов для випробування учнів у різних
видах навчальної діяльності, своєчасну оцін-
ку комплексу індивідуальних особливостей
учня з погляду його готовності до успішного
навчання за профілем, досягнення усвідомлен-
ня учнем себе як суб’єкта вибору профілю
навчання. Тому допрофільна підготовка по-
требує психологічного супроводу, соціологіч-
них вимірювань.

5. Підготовка й перепідготовка педагогіч-
них кадрів до роботи в умовах профільного
навчання. Значна частина опитаних нами вчи-
телів, студентів, учасників  наукових конфе-
ренцій (80%) також  уважають, що до роботи
в умовах профільної школи потрібно спе-
ціально готувати.
Крім окреслених Н. Бібик проблем, тео-

ретики та практики вказують також на обо-
в’язкову необхідність психологічного супрово-
ду, існування міцного діагностичного блоку
(С. Максименко [10], С. Чистякова [14]), не-
обхідність здійснення інформаційної та про-
форієнтаційної роботи як компонента допро-
фільної підготовки (Н. Кленова [6]), програм-
но-методичне забезпечення (Н. Кленова [6]
указує, що для розробки авторських програм
повинні бути сформовані певні навички, не-
обхідність складання реєстру апробованих
програм  профільних та елективних курсів),
урахування реальних фінансових, матеріаль-
них та кадрових ресурсів шкіл щодо введення
того чи іншого профілю, невідповідність по-
треб регіонального ринку праці профілям, які
найбільш поширені в ЗНЗ, тобто протиріччя
між потребами ринку праці та професійним
самовизначенням учнів (В. Лунячек), між суб’-
єктивними бажаннями учнів і потребами су-
часної ринкової економіки [8]). Багато педа-
гогів (О. Розуменко, Г. Лисичкін, Т. Ромаши-
на, Л. Липова, В. Малишев, Н. Шевченко та
ін.) указують на існування проблеми вибору
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випускниками профілю навчання, підтвер-
джуючи цю думку соціологічними досліджен-
нями. Так, учні роблять вибір найчастіше на
користь престижних професій, нехтуючи свої-
ми інтересами й здібностями [11], обирають
профіль не з власної ініціативи, а під дією
зовнішніх чинників – порад батьків, зовніш-
ньої привабливості, престижності закладу
тощо [11, с.29]. Хоч автори Концепції про-
фільного навчання і вважають, що 15-річні
підлітки свідомо обирають напрямок навчан-
ня, учителі-практики стверджують супротив-
не: «Лише одиниці здатні зробити свідомий
та обдуманий  вибір професії 9 і, навіть, 11
класі» [9]. У 10 класі 25% учнів ще не визна-
чилися з тим, чим вони займатимуться після
школи, 27% учнів гуманітарних класів обира-
ють економічний напрям діяльності та 37 %
учнів класів фізико-математичного профілю
обирають гуманітарний напрям [12]. Частка
помилкового вибору профілю становить біля
50% [10], 50 % учнів своє професійне май-
бутнє не пов’язують з власними можливос-
тями [8], лише 20 % випускників знають, де
застосувати свої сили й здібності [15], тому
навчальний план кожного профілю повинен
давати можливість безболісного переходу від
одного напряму до іншого у випадку, коли
учень помилився з вибором.  Н. Шевченко
[15]  вважає проблемами в реалізації про-
фільного навчання  те, що «чітко не пророб-
лені підходи до диференціації програм за
різними рівнями навчання, відсутність ясно-
го уявлення про модель школи нового типу,
чітких стандартизованих вимог до вчителів,
які працюють на базовому та профільному
рівнях, глибокої підготовки вчителів до їх
нової місії», недостатньо проведений моніто-
ринг, який би дозволив виявити найбільш за-
требувані профілі, на основі яких можна було б
розробляти модель нової школи. Авторка про-
понує перейняти досвід американської систе-
ми освіти щодо створення банку освітніх тех-
нологій, звернувшись до якого вчитель оби-
рає найбільш оптимальні для себе варіанти
організації навчального процесу. Л. Липова,
В. Малишев указують на небезпеку одно-
бічного розвитку дітей за умов профільного

навчання, урахування принципу меритократії
в профільному навчанні, що викликає соціаль-
ну напругу в суспільстві [8]. С. Максименко
окреслює проблему співвідношення про-
фільної й загальної підготовки, коли на прак-
тиці «профільні програми складаються, вихо-
дячи з екстенсивних міркувань (тобто просто
збільшується кількість годин на вивчення
відповідних предметів і залишаються «слідові
години на вивчення загальних)», що призво-
дить до обмеження й деформування особис-
тості [10, с.33]. С. Чистякова, М. Родичев [14]
серед проблем, з якими зіткнулося введення
профільного навчання, називають «підміну
індивідуальної навчальної траєкторії зовніш-
ньо нав’язаною профільною, обмеженість
можливості  вибору профілю, неможливість
компенсувати недолік спеціалізованої підго-
товки для подолання екзаменаційного бар’є-
ра, деформація профільного навчання в по-
глиблене вивчення  окремих предметів, брак
компетентності педагогів для надання допо-
моги підлітку у виборі профілю навчання».
Серед ризиків введення  профільного навчан-
ня, особливо в сільській школі, називаються
також такі:

• деформація сутності профільного на-
вчання, коли профільне навчання звужується,
з одного боку, до поглибленого вивчення ок-
ремих предметів, з іншого – до професійної
підготовки учнів старшої  за конкретними
спеціальностями;

• небезпека руйнування класно-урочної
системи;

• загроза здоров’ю учнів через переван-
таження (навчальне навантаження 38–40 го-
дин на тиждень, транспортна втома через
поїздки в іншу школу, зайнятість навчальною
діяльністю у вихідні, зміна форм навчання,
режиму дня, умов харчування);

• використання профільних класів як своє-
рідних курсів підготовки до ВНЗ;

• проблеми фінансування.
Учителі-практики також зауважують, що

перехід на профільне навчання не повинен
бути революційним шляхом, він повинен
здійснюватись поступово по мірі накопичен-
ня теоретичних розробок і практичного дос-
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віду. Вони досить скептично ставляться до
впровадження Концепції в масову загально-
освітню школу перш за все тому, що систем-
них досліджень, які б охоплювали весь комп-
лекс питань профілізації, не проводилось [9].
Викликає заперечення глобальність про-
філізації. Практики вважають (і цю думку ми,
маючи досвід роботи в селищних школах, по-
вністю підтримуємо), що сільські та малоком-
плектні школи практично випадуть з проекту
профільного навчання. Тому вважаємо до-
цільним, як і більшість педагогів-практиків, збе-
рігати в школах поряд з профільними загаль-
ноосвітні класи. Цю думку підтверджує факт,
що порівняно з 2003–2004 роком у 2008 році
в багатьох  селищних школах Луганської об-
ласті відмовилися від профільних класів,   ве-
деться викладання в межах загальноосвітньо-
го профілю. Н. Бібік указує, що ця тенденція є
загальноукраїнською: зростання мережі про-
фільних класів здійснюється за рахунок міст, у
селі за даними 2004 рік було лише 39 шкіл но-
вого типу, тоді як у місті в тому ж році більше
550 [4, с.20]. У зведеній таблиці додатку до
Рішення колегії МОН від 24.04.08. також про-
слідковується зниження відсотка профільних
навчальних закладів у сільській місцевості.
О. Жукова всі проблеми профільного на-

вчання розподілила на 4 групи: соціально-
педагогічні, організаційно-педагогічні, педа-
гогічні та психолого-педагогічні [5, c.58]. Кад-
рову проблему авторка відносить до суто пе-
дагогічних проблем і бачить її в тому, що ро-
бота в профільних класах ставить перед учи-
телем цілу низку серйозних проблем, які по-
в’язані з необхідністю забезпечити персоні-
фікований підхід до учнів, практичну орієнта-
цію навчального процесу, засвоєння учнями
сучасних технологій, активних методів зас-
воєння інформації й на їх основі методів от-
римання нових знань, завершення самовиз-
начення старшокласників та формування
здібностей і компетентностей, необхідних для
продовження освіти у відповідній сфері [5,
с.67], і наголошує на тому, що у ВНЗ відсутня
система адресної підготовки вчителя та кері-
вника для профільного навчання.

Для розв’язання проблем, що виникли,
необхідно:

• кошти, передбачені на глобальну про-
філізацію, пропонується спрямувати на підго-
товку вчителів для профільної школи в педа-
гогічних ВНЗ;

• розвивати дистанційну підтримку про-
фільного навчання;

• зробити навчальний план кожного про-
філю таким, що дає можливість безболісного
переходу від одного напряму до іншого у ви-
падку, коли учень помилився з вибором;

• ввести  в навчальні плани підготовки
спеціалістів спецкурси, присвячені профільно-
му навчанню тощо.
Серед усіх заходів, які пропонується зас-

тосувати з метою забезпечення профільного
навчання вчительськими кадрами,  можна
умовно виокремити дві  групи: 1) заходи,
спрямовані на підвищення методичної підго-
товки студентів; 2) розробка відповідних
курсів підвищення кваліфікації вчителів.
У Росії вже активно функціонує сайт

Міністерства  «Профільне навчання» (http//edu
of ru/profil/), на якому розміщені нормативні
документи, змістовне й методичне забезпе-
чення, матеріали для допрофільної підготов-
ки. Мабуть, є необхідність створення анало-
гічного вітчизняного сайту.
Отже, практика підтверджує необхідні

умови реалізації Концепції, перелічені в доку-
менті, такі як: створення нормативно-право-
вої бази й психологічного супроводу,  відпо-
відного навчально-методичного та фінансо-
вого забезпечення, наукового супроводу [7] та
додає нові, зокрема створення мережі про-
фільних класів відповідно до освітньої кон’-
юнктури та кон’юнктури ринку праці в регіо-
ні, широке використання  інформаційно-кому-
нікаційних ресурсів.
Подальшим напрямком досліджень вва-

жаємо виокремлення тих проблем, розв’язан-
ню яких можна сприяти відповідною підго-
товкою педагогічних кадрів, та розробку кон-
кретних заходів подолання вищеназваних
труднощів.
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АКТУАЛЬНІСТЬ завдання вихован-
ня підлітків як суб’єктів діяльності,

людей, здатних ефективно й творчо перетво-
рювати своє життя та навколишній простір,
зростає в умовах перехідної ринкової економі-
ки й мінливої соціально-правової сфери нашої
держави та вимагає орієнтації виховного про-
цесу на використання найкращих духовно-
моральних зразків людства, що культивують
як найвищі цінності і як запоруку успіху будь-
якого виду діяльності такі якості, як: людяність,
працьовитість, взаємодопомогу; а також ви-
користання сучасної інформації з економіки,
психології, менеджменту тощо.
Проблема формування в молоді окремих

якостей успішної людини хвилює багатьох
вітчизняних педагогів. Різним аспектам про-
блеми формування окремих якостей успішної
людини в підростаючого покоління присвя-
чені роботи дослідників Д. Алфіма, С. Лукаш,
О. Павелків, Н. Пасічник, О. Чуланової,
В. Ягоднікової та ін.
Проте, необхідність комплексного форму-

вання якостей успішної людини в молоді за-
лишилася недостатньо дослідженою. Метою
цієї статті є аналіз школи як чинника форму-
вання якостей успішної людини.
На уроках з різних предметів і в процесі про-

ведення різноманітних класних та шкільних
заходів учителі безперервно формують у шко-
лярів різні якості. Головне, щоб виховний про-
цес мав єдину мету й усі учасники цього про-
цесу діяли в руслі досягнення цієї мети. Уза-
гальнюючи сучасні наукові дослідження, відо-
мий педагог Н. Щуркова формулює мету вихо-
вання таким чином: «особистість, здатна буду-
вати життя, гідне людини» [3, с. 45]. Така осо-

Клименко С. В.
бистість — унікальна, несхожа на інших, але
нерозривно пов’язана з суспільством і культу-
рою цього суспільства — знає, чого хоче й са-
мостійно творить власне життя відповідно до
своїх уявлень про щасливе, якісне й духовно-
моральне життя, робить вибір і втілює його в
дійсність, несе за це відповідальність. Така по-
становка мети підходить для будь-якого вихо-
ванця й дозволяє зберегти при цьому Індиві-
дуальність кожного з них. Реалізація такої ви-
ховної мети буде запорукою життєвого успіху
підростаючого покоління. У підлітковому віці,
коли йде інтенсивне формування самооцінки,
самоконтролю, прагнення до широких соціаль-
них відносин і визнання своїх достоїнств, пе-
дагоги мають велике виховне поле для реалі-
зації мети формування гідної, активної, успіш-
ної особистості.
І. Крупіна підкреслює, що в сучасній еко-

номічній ситуації в країні необхідна взаємодія
школи й сім’ї у формуванні в підлітків гнучко-
го ставлення до професії, до можливості зміни
її протягом життя у зв’язку з різними обста-
винами. Але основою підготовки підростаю-
чого покоління до майбутньої життєдіяльності
повинні бути «... розвиток працьовитості й
формування психології трудящої людини, здат-
ної в різних формах організації праці на базі
різноманітних видів власності домогтися ус-
піху, проявляти заповзятливість і творчий
підхід» [10, с. 9].
В. Перевезенцев відзначає, що в сучасних

умовах зростає роль школи у вихованні й со-
ціалізації підростаючого покоління. Це пов’я-
зано з тим, що в сім’ї зменшується виховний
вплив через зайнятість батьків своєю кар’є-
рою, збільшення неповних та однодітних
сімей та ін. [14].
Т. Афанасьєва звертає увагу на те, що ос-

новою будь-якої успішної діяльності й за до-
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помогою її  самореалізації є: необхідність, інте-
рес і змагання [1]. Необхідно в школі створю-
вати підліткам такі умови, де враховувати-
муться всі ці чинники.
Т. Голві, який розробив концепцію вну-

трішньої гри, стверджує, що власне «Я» лю-
дини складається з двох частин «Я 1» і «Я 2»,
причому «Я 1» складається під впливом різно-
го роду правил та умовностей і контролює «Я
2», а «Я 2» є внутрішнім єством людини, його
потенціалом. Результативність будь-якої
діяльності   дорівнює  потенціалу  мінус  утру-
чання. Якнайкращих результатів людина до-
сягає тоді, коли вона знає правила, але діє її
«Я 2». У дітей і підлітків більш розвинене «Я
2», тому їх навчання й виховання повинні бути
організовано так, щоб на них не тиснуло як
власне «Я 1», так і зовнішній вплив. Тоді мак-
симально реалізується творчий потенціал осо-
бистості [4].
В. Крючков підкреслює, що для того, щоб

школярі були не об’єктом, а суб’єктом своєї
діяльності, необхідно розширювати позаклас-
ну й позашкільну виховні системи, там учні
матимуть більше нагоди для «різнобічного
виявлення своєї енергії» [11, с. 28], самоорга-
нізації, самореалізації й  самовиховання.
В. Крючков бачить сутність виховного процесу

в цілеспрямованій трансформації соціального
досвіду в особистісний, що дозволить моло-
дому поколінню успішно функціонувати в
суспільстві, не тільки вписуватися в соціальне
середовище, але й творчо його перетворюва-
ти. Л. Рагозіна і Н. Щуркова вважають, що од-
ним з важливих завдань школи є формування
життєвого досвіду. Ця вітагенна інформація
отримана внаслідок плідної взаємодії особис-
тості школяра із зовнішнім світом і готова до
актуалізації в певних умовах [15].
У зв’язку з цим у сучасній освіті перева-

жає особистісно орієнтований підхід. Зміню-
ються взаємини педагога й вихованця. Осо-
бистість дорослого, його вигляд і поведінка
мають велике значення, підкреслює М. Ки-
таєва. Школярі не люблять людей, які перед-
часно зів’янули й погано одягнені, їм імпону-
ють успішні, творчі, щасливі люди, яскраво ви-
ражені індивідуальності; утомлений і пасив-
ний вихователь утрачатиме авторитет у шко-
лярів [8].
О. Новиков звертає особливу увагу на те,

що навчально-виховний процес необхідно пе-
реорієнтувати від знаннієвого підходу до діяль-
нісного не тільки в нормативних документах,
але й на практиці. Це дасть можливість з’єднати
процес формування в молодого покоління те-
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оретичних знань з їх практичними потребами
й ціннісними орієнтаціями, що у свою чергу
створить умови  для  творчої самореалізації
молоді  й  буде  основою  для майбутньої успі-
шної професійної діяльності [12].
У той же час не можна забувати й про не-

обхідність гуманізації процесу виховання, ос-
новою якого Б. Фанін бачить віру молодого
покоління в себе та свої сили — це відправна
точка у творінні себе самого. «Створення»
себе відбувається в життєвих ситуаціях, коли
необхідно робити вибір, ухвалювати рішен-
ня, спираючись на вищі людські категорії —
відповідальність, допомогу, доброту, тер-
пимість, милосердя [18]. Виховані на таких
принципах підлітки матимуть усі якості, не-
обхідні для досягнення успіху, і досягатимуть
його, не завдаючи шкоди іншим людям.
Однією з основних якостей, необхідних

молодому поколінню, вихованню якого по-
винні надавати велику увагу в сім’ї та школі,
М. Гур’янова називає життєздатність. Вихо-
вання життєздатної особистості зумовлює
розвиток духовно-моральної, вольової сфери
підлітка, його соціальну адаптацію й психіч-
ну стійкість, систему цінностей, потреб і мо-
тивації, які створюють передумови для успі-
шного вирішення життєвих проблем, профе-
сійного й соціального самовизначення, твор-
чого перетворення навколишньої дійсності,
досягнення високих позитивних результатів
у всіх сферах життєдіяльності. Щоб сформу-
вати у підлітків якості життєздатної особис-
тості необхідно сформувати в них певні філо-
софські погляди:

• життя динамічне й мінливе, це успіхи й
труднощі, радощі й печалі, перемоги й пораз-
ки, з цим слід миритися;

• життя складається з обов’язкових віддачі
і придбань; життєва гармонія досягається за
умови, якщо людина однаковою мірою віддає
й бере;

• життя — це безперервна праця, успіху в
ній досягає найрішучіша, цілеспрямована,
працелюбна й упевнена в собі  і  своїх силах
людина;

• життя — це  боротьба за виживання  й
гідне  життя,  у  якому перемагає найнаполег-
ливіша, сильна духом, працелюбна людина,
яка вміє налагоджувати взаємини [5].
Г. Шевченко звертає увагу на те, що при

вихованні в підлітків активності, ділових яко-
стей і прагнення до творчості й творення ви-
хователь повинен спиратися на честолюбство
— «соціальну якість, що виявляється як мо-
тив дій, які вдосконалюються за ради досяг-
нення людиною успіху в тій або іншій галузі
діяльності» [21, с. 35]. На думку дослідника,
честолюбство, на відміну від марнославства,
пов’язане з бажанням досягти суспільного
визнання й успіху власною творчою діяльні-
стю та соціальною активністю, заснованих на
моральних позиціях особистості. У процес
утвердження власної гідності в честолюбних
людей зростає заповзятливість, оптимізм,
продуктивність роботи.
Розвиток ринкової економіки в нашій

країні актуалізує формування економічної куль-
тури підростаючого покоління, здатність ух-
валювати нестандартні рішення, заповзят-
ливість тощо.  Дослідники О .  Ступіна і
А. Ступін [17] надають велику увагу еко-
номічній культурі й грамотності школярів, при-
чому, на їх думку, економічне виховання по-
винне починатися в школі з першого класу.
Це дозволить найкращим чином сформувати
психологічну готовність і моральну стійкість
до майбутніх життєвих труднощів, пов’язаних
з конкуренцією, зміною професії й роботи,
мінливістю соціально-економічного середови-
ща, а також такі якості успішної людини, як
організованість, ініціативність, діловитість,
працьовитість, відповідальність, економність
і ощадливість. Поєднання навчальної й поза-
класної роботи, використовування індивідуаль-
ного та діяльнісного підходів, різноманітних
колективних форм роботи, на думку дослід-
ників, дозволить максимально використову-
вати потенціал економічних дисциплін у фор-
муванні самостійної, активної, творчої особи-
стості школярів.
Н. Пасічник підкреслює, що складові еко-
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номічної культури школярів — це теоретичні
знання, практичні вміння й морально-етичні
принципи економічної поведінки. Після ово-
лодіння цими складовими школярі будуть ак-
тивними суб’єктами економічної діяльності,
які мають моральні переконання про еконо-
мічну дійсність і критерії економічного успі-
ху [13].
Важливе місце у виховному процесі шко-

ли, у тому числі у формуванні якостей успіш-
ної людини, повинне також приділятися
праці. Як підкреслюють Т. Шамова і Г. Шиба-
нова [20], у контексті виховання працю необ-
хідно розглядати як неодмінну умову досяг-
нення поставленої мети, як сукупність фізич-
них, інтелектуальних і душевних зусиль, спря-
мованих на усвідомлене створення соціаль-
но значущих цінностей, як чинник особистіс-
ного самоперетворення учнів. У школі педа-
гогам необхідно організовувати такі умови,
щоб праця підлітків мала духовно-моральний,
естетичний і евристичний задум, сприяла
розвитку вміння взаємодії в колективі, кому-
нікабельності, відповідальності, вольових та
інших якостей, необхідних успішній людині.
Сучасні підлітки часто думають лише про

розваги й ухиляються від різного роду обо-
в’язків. С. Френе підкреслює, що в школі не-
обхідно встановити такий порядок, при яко-
му учні працюють охоче й набувають корис-
ний досвід, оскільки «успіх складається на
основі досвіду й практичної праці» [19, с. 201—
202]. Головне при цьому, щоб вихователі спря-
мовували учнів і не позбавляли їх ентузіазму
та енергії, виявляли сильні сторони кожного
школяра, підкреслювали досягнення й куль-
тивували відчуття успіху.
Важливим моментом у формуванні якос-

тей успішної людини в підлітків є використан-
ня в навчально-виховному процесі школи тех-
нології створення ситуації успіху. О. Бєлкін [2]
звертає увагу на те, що головна сутність діяль-
ності педагога полягає у створенні кожному
учню ситуації успіху. Успіх — це відчуття за-
доволення від співвідношення між очікуван-
нями особистості та її оточення й результата-

ми цілеспрямованих зусиль цієї особистості.
Навіть одиничне переживання успіху може
сильно підвищити самооцінку, активність і
самовдосконалення особистості вихованця.
Н. Скороходова дає рекомендації педаго-

гам з управління розвитком мотивації досяг-
нення результату діяльності в учнів:

1. Постійно орієнтувати учня на самооцін-
ку діяльності.

2. Проводити індивідуальні обговорення
досягнень і промахів.

3. Якомога частіше створювати ситуацію
вибору для учнів (складні завдання, шляхи
досягнення мети тощо).

4. Допомагати вихованцям ставити реа-
лістичні цілі.

5. Допомагати учням  бути відповідальни-
ми за  успіхи й промахи (заохочувати само-
критичність, показувати приклад самокри-
тичності, обговорювати свої успіхи й прома-
хи з класом).

6. Допомагати учням розкрити зв’язок між
їхніми зусиллями та результатами їхньої праці.

7. Створювати такі умови, щоб ситуація
успіху була досяжною [16].
Психолог Д. Шеффер відзначає, що підлітки

схильні приписувати свої успіхи або поразки
двом внутрішнім причинам: здібностям або їх
відсутності й наполегливій праці; і двом
зовнішнім причинам: таланту або його відсут-
ності й складності поставленого завдання.
Успіх, досягнутий завдяки внутрішнім причи-
нам, оцінюється підлітками вище, ніж досяг-
нення за рахунок зовнішніх причин, і дає мож-
ливість перенести відчуття успіху на іншу
діяльність, посилюючи її результативність.
Таким чином, у виховному процесі сім’ї й шко-
ли необхідно формувати в підлітків здатність
розглядати та оцінювати свої досягнення саме
за рахунок внутрішніх причин. У тих випад-
ках, коли в підлітків переважає установка на
безпорадність, її можна подолати, сформував-
ши в підлітків переконання приписувати свої
невдачі недостатнім зусиллям, на противагу
переконанням про низький рівень своїх
здібностей, що спричинить розвиток май-
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стерності і готовність до самостійного рішен-
ня важких завдань [6].
Цікавим, з точки зору нашого досліджен-

ня, є погляд академіка О. Новикова на школу.
Учений розглядає школу не як підготовку до
життя (як багато дослідників), а як саме жит-
тя. Він підкреслює, що школа повинна вико-
нувати не тільки інструментальну роль (підго-
товка до трудової, професійної діяльності, май-
бутнього сімейного життя тощо), але й вико-
нувати роль цікавої та комфортної для шко-
лярів, специфічної «сфери соціуму, що має са-
моцільну й самоціннісну спрямованість» [12,
с. 131]. Це дозволить найкращим чином вирі-
шувати інструментальні задачі, причому вони
будуть органічно введені в життя школярів —
вони повноцінно житимуть і активно діяти-
муть, а не тільки одержуватимуть теоретичні
знання про те, як жити й діяти. Таке переос-
мислення школи, підкреслює О. Новиков,
пов’язано з розширенням можливостей роз-
витку особистості школярів, створенням
сприятливих умов для їх соціалізації й само-
реалізації як у цей момент життя, так і в май-
бутньому.
Поєднанням класної й позакласної робо-

ти займається педагогіка повного дня. А. Звєрєв
стверджує, що педагогіка повного дня є «ла-
бораторією» свободи й активної творчості
школярів. Простір повного дня є якимось
синтезом «академії і клубу» та ґрунтується на
спілкуванні, інтересі й діяльності. При такій
організації навчально-виховного процесу ви-
хователь повинен здійснювати педагогічну
підтримку школярів і особистісно орієн-
тований підхід до вихованців. Вихователь
стає посередником між родиною й школою,
без примусу організовуючи навчально-ви-
ховний процес так, щоб розвивати са-
мостійність, активність, комунікабельність та
інші особистісні якості школярів, необхідні
успішній людині [7].
У звичайних школах у сучасних умовах

обов’язки класних керівників також піддають-
ся змінам. Мета їх діяльності — створення
оптимальних умов для саморозвитку, само-

ствердження й самореалізації особистості шко-
лярів, їх успішної соціалізації в суспільстві,
розкриття їх творчого потенціалу, формуван-
ня духовних орієнтирів і моральних ціннос-
тей та усвідомленої спрямованості на успіш-
ну діяльність.
Е. Козіна підкреслює, що такі форми по-

закласної роботи, як конкурси, ярмарки, екс-
курсії, форуми, спектаклі, ділові ігри, вечори
зустрічей, концерти, вікторини, диспути,
КВК, театральні постановки, круглі столи,
кіноуроки, практикуми тощо відкривають
широкий простір для активної самостійної
діяльності школярів, для розкриття їх творчо-
го потенціалу, для розвитку лідерських, діло-
вих та інших якостей успішної людини [9].
Таким чином, позакласна організація ви-

ховної роботи дає можливість організувати
взаємодію педагогів і вихованців на зразок
клубу, де стосунки складаються невимушені,
якоюсь мірою ігрові, з’являється більше мож-
ливостей для різностороннього спілкування,
творчої діяльності, що включає школярів у пев-
ну соціальну практику. Є велике поле для
організації колективної пізнавальної діяль-
ності, у процесі якої підвищується пізнаваль-
на активність, розвиваються духовно-мо-
ральні, лідерські, ділові та інші якості успішної
людини.
До подальших напрямів досліджень слід

віднести аналіз інших чинників, що вплива-
ють на формування якостей успішної людини
— сім’ї, засобів масової інформації, найближ-
чого соціального оточення.
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Анотація. У статті аналізується школа як
чинник формування якостей успішної люди-
ни, особливо можливості позакласної робо-
ти  у  вихованні   нового покоління людей.

Аннотация. В статье анализируется шко-
ла как фактор формирования качеств успеш-
ного человека, особенно возможности вне-
классной работьі в воспитании нового по-
коления людей.

Annotation. In the article we analyse the
school as a forming factor of qualities of successful
person. Especially possibilities of out-of-school
activities in upbringing of a new generation of
people.
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ПИТАННЯ професійного самовизна-
чення учнів загальноосвітньої школи

достатньо об’ємні та якоюсь мірою є фунда-
ментальними щодо проблем  розвитку  осо-
бистості.   Саме  професійна  діяльність дає
можливість людині реалізувати основні за-
мисли свого життя, тому вона є провідною
діяльністю для багатьох дорослих людей.
В умовах ринкових перетворень економіки

в нашій державі проблеми свідомого вибору
професії молодими людьми, формування в них
ціннісних орієнтацій, соціально-психологічної
готовності   до   майбутньої трудової діяльності,
визначення свого місця в житті стають над-
звичайно актуальними.
Коло питань, пов’язаних з профорієнта-

ційною проблематикою на сучасному етапі,
широко висвітлено в роботах таких учених,
як О. Вітковська, О. Джура, В. Кавецький,
Н. Побірченко, Р. Гуревич, М. Пряжников,
І. Уличний, А. Масанов, Л. Мітіна, М. Скиба
та ін. У вітчизняній літературі одним з най-
більших авторитетів у профорієнтації в пси-
хології є Б. Федоришин, а в соціології —
Є. Головаха. У Росії можна назвати відповід-
но в психології — Є. Климова, у соціології —
В. Шубіна. Разом з тим, залишається невиріше-
ною низка проблем, пов’язаних з професій-
ним самовизначенням учнів загальноосвітніх
шкіл.  Старшокласники  потребують на етапі
вибору  професії соціально-психологічної
підтримки та допомоги.
Формування цілей роботи. Мета нашого

наукового дослідження визначена як процес
формування в старшокласників якостей конку-
рентоспроможної особистості через систему
їхньої соціально-психологічної підтримки та

Отрощенко Н. Л.
супроводу соціальним педагогом на етапі ви-
бору професії. У цій статті стисло подаються
результати аналізу реальної практики профорі-
єнтаційної роботи в загальноосвітній школі в
контексті завдань дослідження.
Результати дослідження. Ми виокреми-

ли такі критерії соціально-психологічної го-
товності старшокласників до професійної
діяльності в умовах ринку праці. Перший кри-
терій характеризує потреби, інтереси, схиль-
ності, цінності, переконання старшокласників
щодо майбутньої трудової діяльності в кон-
тексті гуманістичної спрямованості, що дає
нам інформацію про провідні мотиви поведін-
ки, діяльності, спілкування, про ціннісні орі-
єнтації старшокласників. Цей критерій ми
сформулювали як мотиваційно-ціннісний
(спрямованість особистості).
Другий критерій об’єднує ті феномени, які

тісно пов’язані зі знанням власних індивіду-
альних особливостей та змін і вимог на рин-
ку праці в період інформаційного виробниц-
тва. Система цих феноменів виявляється, по-
перше, через поінформованість про світ про-
фесій; по-друге, через уявлення про профе-
сійно важливі якості затребуваного фахівця й
потребу в самовдосконаленні власної особи-
стості; по-третє, через комплекс уявлень про
риси, що притаманні сучасній конкурентосп-
роможній особистості; по-четверте, через уяв-
лення про риси, притаманні власне особис-
тості старшокласника як майбутнього фахів-
ця. Цей критерій ми формулюємо як когнітив-
но-операційний (пізнавально-пошуковий).
Третій критерій включає знання, уміння,

навички, а також способи й прийоми їх реа-
лізації в діяльності, спілкуванні, розвитку (са-
морозвитку) особистості. Інакше кажучи, це
ті індивідуально-особистісні характеристики
учнів загальноосвітньої школи, що дозволяють
реалізувати на  практиці  соціальні   й  про-
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фесійні   інтереси  та  прагнення  в  контексті
досягнення успіху, особистісної самореалізації.
Тому ми назвали цей критерій конативно-ком-
петентнісним (поведінковим).
Четвертий критерій пов’язаний з оцінно-

емоційною та вольовою сферами особистості,
що дає можливість визначити деякі правила
щодо їх реалізації, а особливо їх формування:
забезпечити умови успішної діяльності; нада-
ти можливість суб’єктові самому організува-
ти свою діяльність; забезпечити почуття ра-
дості від досягнутого шляхом заохочення
успіхів і не помічаючи невдачі; змушувати бе-
зумовно реалізовувати прийняті рішення спо-
нуканням мотивації, заохоченнями. Ми нази-
ваємо вищеохарактеризований критерій як
афективно-оцінний (емоційно-вольовий).
До дослідно-педагогічної роботи було за-

лучено учнів 9—10 класів чотирьох загаль-
ноосвітніх шкіл Старобільського та Ново-
псковського районів Луганської області. За-
гальна вибіркова сукупність становить 170
осіб. Першу вибіркову сукупність (85 осіб)
складають учні 9—10 класів загальноосвітніх
шкіл, які не брали участі в дослідно-педа-
гогічній роботі, але яких удвічі (до початку й
наприкінці дослідної роботи) було опитано
за розробленою нами методикою. Ця су-
купність складала контрольну групу. Отри-
мані під час їхнього опитування відомості
використовувались  для проведення  по-
рівняльно-зіставного аналізу результатів про-
веденої роботи.
Друга вибіркова сукупність містила 85

учнів 9—10 класів Шульгинської загальноос-
вітньої школи Старобільського району, які бра-
ли участь у різноманітних видах та формах
дослідно-педагогічної роботи. Ця сукупність
складала експериментальну групу.
Зазначаємо, що на етапі проведення кон-

статувального експерименту ми зверталися до
різноманітних видів методу опитування,
включаючи рейтинг і самооцінку, а також з
метою кількісної обробки даних використову-
вали порядкові та бальні шкали. Цінну для
нашого дослідження інформацію ми отриму-
вали під час невимушеної бесіди зі старшо-
класниками. Також у профорієнтаційному

дослідженні  ми  намагалися  використовува-
ти  метод «відкритих очей» (за М. Пряжнико-
вим), який ґрунтується на розумінні й відчут-
тях самого експериментатора [6, с. 352].
Переходимо до аналізу отриманих емпі-

ричних даних  за першим мотиваційно-
ціннісним критерієм. Для досягнення успіху
в професійній діяльності недостатньо однієї
професійної придатності — необхідна моти-
вація. Одним з важливих показників, який
дає уявлення про сформоване ставлення лю-
дини до тих чи інших цінностей, є її потре-
би. Традиційно виділяють п’ять груп потреб:
матеріальні, потреби в небезпеці, соціальні,
потреби у визнанні, потреби в самовира-
женні. Відповідно до цієї класифікації стар-
шокласникам було запропоновано проранжу-
вати за ступенем значущості для них п’ят-
надцять потреб (по три за кожною з п’яти
груп потреб).

Таблиця 1
Відображення провідних потреб

старшокласників

Дані таблиці дозволяють зробити певні
висновки, які, на наш погляд, дуже несподі-
вані. Усупереч суспільній думці, що матері-
альні потреби в сучасної молоді знаходяться
на першому місці, виявилося, що такі — на
останньому. Провідною старшокласники вва-
жають групу потреб у небезпеці. Очевидно,
що на такий вибір впливає сучасна соціаль-
но-економічна ситуація в державі. Друге ран-
гове місце займає група потреб у самовира-
женні, що ще раз доводить правильність на-
ших наукових позицій щодо спрямованості
школярів. Інакше кажучи, сучасні старшоклас-
ники готові витримувати конкуренцію в май-
бутній трудовій діяльності за умови правиль-
но побудованого навчально-виховного про-

№ Група потреб Контрольна школа Експериментальна 
школа 

 
 

 
 

Ранг. 
місце 

Середн. 
бал 

Ранг. 
місце 

Середн. 
бал 

1. Матеріальні потреби 5 3,78 5 3,48 

2. Потреби в небезпеці 1 8,71 1 8,89 

3. Соціальні  (міжособистісні) 
потреби 

3 6.57 4 5,11 

4. Потреби у визнанні 4 4,08 3 6,84 

5. Потреби в самовираженні 2 7,93 2 7,84 
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цесу й профорієнтаційної роботи в школі, тоб-
то допрофесійної підготовки. Соціальні (міжо-
собистісні) потреби в контрольній школі на
третьому місці, в експериментальній — на
четвертому. Потреби у визнанні — навпаки.
Таку ситуацію можна пояснити відсутністю
досвіду та індивідуальними особливостями
опитаних, але в контексті нашого досліджен-
ня ця обставина суттєвої ролі не відіграє.
Вивчаючи ціннісні орієнтації обстежува-

них, ми скористалися першою частиною ме-
тодики вивчення сформованості ціннісних
орієнтацій Б. Круглова (адаптований і моди-
фікований варіант методики М. Рокича). Про-
понована методика дозволяє вивчити основні
цілі людини, які відображають довгочасну
життєву перспективу, те, до чого вона прагне
зараз і в майбутньому за допомогою виявлен-
ня ступеня сформованості ієрархічної струк-
тури ціннісних орієнтацій (їх спрямованості)
[7, с. 364]. Отже, переходимо до аналізу от-
риманих даних. Ми визначали ступінь сфор-
мованості механізму диференціації, тобто
вміння зробити ціннісний вибір. За цим по-
казником ми виділили 3 групи обстежуваних.
Перша група використовувала всі оцінки п’я-
тибальної шкали — 43% у контрольній і 39%
в експериментальній, що свідчить про сфор-
мованість механізму диференціації. Друга гру-
па користувалася тільки двома оцінками (К.Ш.
— 34%, Е.Ш. — 36%) — механізм диферен-
ціації перебуває на початковій стадії форму-
вання, третя група — використовувала лише
один бал (К.Ш — 19%, Е.Ш. — 20%), до цієї
групи ми віднесли також тих, хто не зміг дати
оцінки ( К.Ш. — 4%. Е.Ш. — 5%) — це не
сформованість диференціації (або відмова від
участі в експерименті).
Завершуючи аналіз емпіричних даних за

першим критерієм, ми можемо   зробити вис-
новок про те, що учні готові у своїй майбутній
професійній діяльності проявляти творчу
ініціативу, займатися справою, яка вимагає
повної віддачі, тобто готові бути конкуренто-
спроможними. Ми також під час констату-
вального експерименту зрозуміли, що ця го-

товність знаходиться в процесі формування.
Отже, школярам сьогодні, як ніколи, потрібна
підтримка, супровід фахівців, які сприятимуть
розвиткові ідеї: школа для дітей, а не діти для
школи.
Наступним кроком нашого дослідження

було вивчення самооцінки учнів (когнітивно-
операційний (пізнавально-пошуковий кри-
терій). Зазначимо, що ми розуміємо самооцін-
ку як таку цінність, значущість якої надає собі
індивід загалом та окремим сторонам своєї
особистості, діяльності, поведінки. Відповіда-
ючи на питання анкети «Я — такий, який є»
та «Я — яким би хотів бути», учні характери-
зували місце, яке займають у цьому світі, і
місце, яке хотіли б зайняти, тобто конструю-
вали образ свого Я-теперішнього й Я-майбут-
нього, займалися саморепрезентацією.
Уважно проаналізувавши одержані дані,

відзначимо, що вибудовується зовсім не оп-
тимістична картина. В основному опитані не
змогли придумати собі більше п’яти якостей
(89,7%), які характеризують Я-теперішнє. Імо-
вірно, школярі чи не бажають розкритися
навіть перед собою, чи рідко замислюються
про себе, що є, на нашу думку, вірогіднішим.
Коли ж звернутися до змісту відповідей, то
знову-таки 76% — критичні характеристики.
Щодо Я-майбутнього, то тут узагалі 90% оха-
рактеризували себе менше, ніж п’ятьма прик-
метниками, учням дуже складно себе оціни-
ти, упевнено заявити про себе в майбутньо-
му. Можна стверджувати, що стереотипні уяв-
лення щодо критеріїв успішності в житті та
реальна самооцінка значною мірою відрізня-
ються. Мабуть, це свідчить про наявність пев-
ного підґрунтя до змін поглядів на роль лю-
дини у виробництві, але поки що цього не
відбувається.
Таким чином, ми можемо з достатньою

часткою впевненості припустити, що в стар-
шокласників не сформована позитивна само-
оцінка, що негативно відображається на їхніх
індивідуальних характеристиках; вони не ус-
відомлюють і не готові брати на себе со-
ціальну відповідальність, для них характерне
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почуття неповноцінності, невпевненості,
хоча, як ми відзначали вище, молодь
співвідносить успіх з упевненістю в собі.
Продовжуючи змістовний аналіз за третім

— конативно-компетентнісним (поведінко-
вим) критерієм, — ми виходимо з того, що
одержати точну й об’єктивну інформацію про
ті або інші якості особистості й ступінь їх сфор-
мованості виявляється досить складно в будь-
якому педагогічному дослідженні. У зв’язку з
цим ми вважаємо за можливе, по-перше,
звернутися до вивчення соціального досвіду,
а саме: ступеня сформованості вміння моло-
дої людини жити й діяти серед цивілізованих
людей на користь собі та іншим людям [7, с.
314]. З метою діагностики рівня соціальної
активності старшокласників — інтегрально-
го показника сформованості соціального дос-
віду — ми скористалися анкетою-завданням,
яка складається з двох частин.
Проаналізувавши відповіді учнів на пер-

шу частину анкети-завдання, ми маємо мож-
ливість визначити рівень внутрішньої готов-
ності опитаних до соціального творення.
Отже, рівень внутрішньої готовності стар-

шокласників до соціального творення низь-
кий, він коливається від 13% до 32% у конт-
рольній школі й від 16% до 34% — в експери-
ментальній. Ми можемо з упевненістю гово-
рити про те, що соціальна активність сучас-
них школярів дуже низька, вони звикли зай-
мати або нейтральну, або пасивну позицію у
вирішенні важливих суспільних проблем. Це
можна пояснити вкрай малою кількістю со-
ціальних вправ, які використовуються в на-
вчально-виховному процесі й, власне, самою
шкільною системою виховання.
Для нас важливо виявити, з якими якос-

тями особистості респонденти пов’язують
відповідальність. З двадцяти пропонованих
якостей учні обирали не більше п’ятьох.
Ретельно проаналізувавши дані анкетуван-

ня, можна визначити, що вибудовується до-
сить чіткий ланцюжок характеристик учнями
відповідальності. Старшокласники конт-

рольної й експериментальної шкіл пов’язують
відповідальність з: наполегливістю у досяг-
ненні мети (І р. м.), самостійністю в прийнятті
рішень (II р. м., готовністю відповідати за на-
слідки власних дій (III р. м.), цілеспрямовані-
стю (IV р. м.) та відповідальним ставленням
до справи (V р. м.). Таке розміщення якостей
ще раз підтверджує ідею, що розвиток і вдос-
коналення відповідальності набуває особли-
вого значення в юнацькому віці при розв’я-
занні юнаками й дівчатами проблем життє-
вого самовизначення; молодь цілком усвідом-
лює вимоги сучасного суспільства (для прий-
няття виважених рішень необхідно долати
труднощі, відповідальність за прийняття
рішень лежить на тому, хто їх приймає тощо) і
ті риси, які цінуються сьогодні в професійній
діяльності. На цю обставину ми обов’язково
повинні спиратися в подальшому дослі-
дженні.
У наступну п’ятірку включені: старанність,

самодисципліна, ініціативність, пункту-
альність і громадська активність. Таким чи-
ном, відповідальність респонденти також по-
в’язують з самоконтролем, що, у свою чергу,
є показником внутрішнього (інтернального)
локусу контролю ( за І. Роттером) — деякою
мірою вони готові брати відповідальність за
події, що відбуваються в їх житті, на себе. Ра-
зом з тим, нас насторожив той факт, що
здатність особистості до співпереживання й
чутливість до чужого болю учні поставили на
останні місця. Ми можемо припустити, що
учні не надали цьому значення чи все ж таки
це реалії сучасного жорстокого світу, світу
постійних змагань, де перемагає сильніший?
Мабуть, над формуванням емпатії нам також
прийдеться працювати в практичній частині
нашої роботи.
Останнім блоком емпіричного матеріалу з

досліджуваної проблеми, що нас цікавить, є
виявлення емоційно-вольових (афективно-
оцінний критерій) якостей учнів загальноос-
вітньої школи. Відразу відзначимо, що висо-
кий рівень сформованості таких якостей без-
посередньо впливає на рівень показників
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трьох попередніх критеріїв — ефективність
будь-якої діяльності й поведінка залежать від
емоційного стану людини. Тому діагностую-
чи старшокласників за тим чи іншим кри-
терієм, ми вивчали й їхні емоційні та вольові
характеристики також. Узагалі, емоційно-
оцінний компонент «Я — свідомості» відоб-
ражає ставлення до себе загалом чи до окре-
мих сторін своєї особистості, діяльності й про-
являється в системі самооцінок. Як ми вже го-
ворили вище, важливою умовою в  розвитку

старшокласників є формування в них відпо-
відальності як основи особистісного росту,
соціального самовираження й саморегуляції.
Розвиток відповідальної поведінки в юнаків і
дівчат неможливий без емоційних пережи-
вань, які тісно пов’язані з самооцінкою та
впевненістю в собі. З метою виявлення на-
явності цього набору якостей ми запропону-
вали учням заповнити таблицю «Упевненість
людини в собі». Після ретельного опрацюван-
ня даних ми їх звели в таблицю 2.

Навіть перший погляд на дані таблиці по-
казує, що сучасні старшокласники недостат-
ньо впевнені в собі. Вони потребують со-
ціально-психологічної допомоги й підтримки
у формуванні впевненості (асертивності).
Упевнена поведінка передбачає, що людина
знає, чого вона хоче й чого не хоче в конк-
ретній ситуації, може це чітко сформулювати

Таблиця 2
Відображення показників упевненості в старшокласників

Контрольна 
школа (%) 

Експеримен. 
школа (%) 

Твердження 

так ні так ні 
1. Я себе люблю 87% 13% 85% 15% 

2. Я вважаю себе гарною людиною 74% 16% 71% 19% 

3. Я вважаю себе людиною, гідної поваги 64% 26% 63% 27% 

4. Я турбуюся про себе так само, як і про інших 52% 48% 54% 46% 

5. Я мотивую свої вчинки добрими намірами, а не 
критикою 

43% 57% 42% 58% 

6. Досвід мого життя привів  мене до визнання самої 
себе/самого себе 

34% 66% 37% 63% 

7. У мене є достатньо зважена точка зору на власні 
позитивні риси та недоліки 

56% 44% 57% 43% 

8. Я не дотримуюсь нереальних уявлень, ілюзій 
стосовно власної персони 

33% 67% 30% 70% 

9. Я вважаю, що маю таке ж право, як і інша 
людина,  для того, щоб користуватися 
благами життя 

57% 43% 55% 45% 

 
— без страху, невпевненості, напруження,
іронії, сарказму та інших форм нападу на про-
тилежну сторону. Отож, ми вбачаємо як одне
з пріоритетних завдань нашої роботи у фор-
муванні позитивної самооцінки та як наслідок
— формування впевненої поведінки молодих
людей, про що ми вже не один раз наголошу-
вали вище.
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Висновки. Однозначно, що майбутня про-
фесійна еліта нашої країни сьогодні знаходить-
ся в школі. Зайняти випускника працею мож-
на, але розумно розпорядитися творчим по-
тенціалом молоді, яка тільки-но вступає в тру-
дове життя, формувати професіоналів без про-
фесійної орієнтації неможливо. Суспільство
повинно бути зацікавлене в тому, щоб кожна
дитина змогла розвинути ті здібності, які ре-
ально користуються попитом у житті і в май-
бутньому, за допомогою цих здібностей змог-
ла пристойно жити, забезпечуючи себе, а при
необхідності й своїх батьків. Такі здібності й
називаються ресурсними — людськими ре-
сурсами, людським капіталом. Цілком очевид-
но, що розвиток людства набирає дедалі ди-
намічнішого характеру; зміна ідей, знань, тех-
нологій відбувається швидше, ніж зміна
людського покоління, а це означає, що при
традиційній освіті навчити людину на все
життя неможливо. Розвиток людських ре-
сурсів — основна мета й зміст діючої освіти
— професійного самовизначення — успішної
кар’єри, який вимагає спеціальних умінь та
навичок, засобів, інструментів — особливої
технології.
Перспективи подальших досліджень у

цьому напрямі. Отже, здійснений аналіз ре-
альної практики профорієнтаційної роботи з
учнями загальноосвітньої школи за чотирма
виділеними критеріями показав низький
рівень її організації. Разом з тим, ми переко-
налися, що старшокласники потребують до-
помоги з боку соціального педагога в підго-
товці їх до самостійного трудового життя.
Тому подальше наше дослідження буде при-
свячене розробці системи діяльності соціаль-
ного педагога з профорієнтації учнів загаль-
ноосвітньої школи.
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Анотація. У статті подано аналіз реаль-
ної практики профорієнтаційної роботи су-
часної загальноосвітньої школи в контексті
завдань наукового дослідження, висвітлено
результати діагностування соціально-психо-
логічної готовності старшокласників до май-
бутньої професійної діяльності в умовах рин-
ку праці. Окреслено перспективи подальших
наукових розвідок.

Аннотация. В статье подан анализ реаль-
ной практики профориентационной работы
современной общеобразовательной школы
в контексте задач научного исследования,
размещены результаты диагностики соци-
ально-психологической готовности стар-
шеклассников к будущей профессиональной
деятельности в рыночных условиях. Наме-
чены перспективы дальнейшего научного
исследования.

Аnnotation. The main aspects of problems of
professional orientation of pupils of secondary
school at historic pedagogical context are
considered and the role and the place of a
pedagogic in this process at present are analyses
in this article. It is planned the perspective of farther
research work in this direction.
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НА сучасному етапі навчаль-
ний процес повинен здійсню-

ватися таким чином, щоб усі учні були
залученими до процесу пізнання. Взає-
модіяльність учнів у процесі пізнання,
засвоєння навчального матеріалу озна-
чає, що кожен робить свій особливий
індивідуальний внесок, відбувається
обмін знаннями, ідеями. Навчальна
діяльність повинна стати більш твор-
чою, самостійною, тому в шкільну
практику все більше входять лекції, се-
мінари, навчально-практичні заняття,
інтегральні уроки, дидактичні ігри, які
передбачають розширення змісту на-
вчання і як результат – зміну характеру
навчально-пізнавальної діяльності шко-
лярів. Цього можна досягти тільки за
допомогою інтерактивного навчання.
Дослідженню інтерактивних ме-

тодів присвячено студії вітчизняних
педагогів, зокрема роботи О. Пометун,
Л. Пироженко, які детально висвітлю-
ють призначення, дидактичний по-
тенціал інтерактивних методів. У ро-
ботах О. Біляєва, Л. Варзацької, О. Го-
рошкіної, Л. Кратасюк, О. Садовніко-
вої та ін. дослідників установлено ос-
новні характеристики інтерактивних
методів, визначено їх переваги над
традиційними, подано правила вико-
ристання цих методів.
Мета статті: запропонувати мето-

дичні рекомендації щодо впрова-
дження інтерактивних методів на-

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ
вчання на уроках української мови в
старших класах.
Завдання полягають у висвітленні

своєрідності використання інтерактив-
них методів навчання української мови
в старших класах; з’ясуванні основних
ознак інтерактивних методів навчання
української мови.
Наведемо приклад завдання з

української мови з теми: «Відмінювання
іменників» (10 кл.). Оскільки ця тема не
є для учнів новою, уважаємо, що повин-
на збільшитися питома вага їхньої са-
мостійної роботи. Тому інтерактивна
частина уроку проводиться шляхом за-
стосування методики «Ажурна пилка».
Метод «Ажурна пилка» використо-

вується для створення на уроці ситу-
ації, що дає змогу учням працювати
разом для усвідомленого повторення
великої кількості інформації за короткий
проміжок часу, заохочує учнів допома-
гати один  одному.
Пропонується такий порядок роботи:
І етап — підготовка до інтерактив-

ної вправи. Учитель просить учнів роз-
битися на групи й зібратися в окремо-
му місці.
Кожна група отримує кольорові кар-

тки;
ІІ етап — робота в групах. Учні по-

вторюють та обговорюють критерії
відмінювання іменників;
ІІІ етап — робота в «експертних»

групах. Учні розходяться за різними
групами відповідно до кольору своєї
картки. У кожній з груп опиняються
учні, які володіють інформацією про
відмінювання іменників.

Солодюк Н. В.
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Кожна «експертна» група вислуховує по
черзі представників кожної групи, отримує
повну інформацію про відмінювання імен-
ників;
ІV етап — повернення в початкові гру-

пи. Кожен ділиться інформацією, отриманою
в «експертних» групах. Інформація узагаль-
нюється. Учасники допомагають один одно-
му з’ясувати незрозумілі моменти;

V етап — побудова графічної моделі. Учні
будують у своїх конспектах графічну модель
«відмінювання іменників». Модель зістав-
ляється з таблицями в підручнику. Усувають-
ся недоліки й неточності.

Картка № 1
Таблиця відмінкових закінчень імен-

ників І відміни

Подані слова поставте у формі родового
відмінка однини.
Шапка, Марія, душа, риба, Сава, Ілля,

лівша, доброта, площа, Франція, Микита, суд-
дя, собака, стаття, каша, лінія, квасоля, кни-
га, сажа, надія, староста, сім’я.

Картка № 2
Таблиці відмінкових закінчень

іменників ІІ відміни

 Тверда група М’яка група Мішана група 

Відмінки Однина Множина Однина Множина Однина Множина 

 Вода Води Хвиля Хвилі Вежа Вежі 

Н. -а -и -я -і -а -і 

Р. -и Ø -і Ø -і Ø 

Д. -і -ам -і -ям -і -ами 

Зн. -у -і -ю -і -у -і 

Ор. -ою -ами -ею -ями -ею -ами 

М. (у)-і (у)-ах (на)-і (на)-ях (на)-і (на)-ах 

Кл. -о -и -е -і -е -і 

 

Поставте іменники в родовому відмінку
однини. Поясніть, чому вони мають закінчен-
ня -а(-я) чи -у(-ю).
Бензин, Ігор, гай, олівець, театр, вокзал,

префікс, Ужгород, сніг, тиждень, сміх, Крим,
зошит, коридор, Китай, біль, характер, вівто-
рок, учень, туман, Дмитро.

Картка № 3
Таблиця відмінкових закінчень

іменників ІІІ відміни

Запишіть іменники в орудному відмінку
однини, поясніть правопис.
Ніч, мораль, радість, велич, мідь, повість,

 Тверда група 

Відмінки Однина Множина Однина Множина 

 Хутір Хутори Село Села 

Н. Ø -и -о -а 

Р. -а -ів -а Ø 

Д. -у -ам -у -ам 

Зн. - Ø -и -о -а 

Ор. -ом -ами -ом -ами 

М. (у)-і (у)-ах (у)-і (у)-ах 

Кл. -е -и -о -а 

 М’яка група 

Відмінки Однина Множина Однина Множина 

 стілець стільці питання питання 

Н. -Ø -і -я -я 

Р. -я -ів -я -Ø 

Д. -ю -ям -ю -ям 

Зн. - Ø -і -я -я 

Ор. -ем -ями -ям -ями 

М. (на)-і (на)-ях (на)-і (на)-ях 

Кл. -ю -і -я -я 

 Мішана група 

Відмінки Однина Множина Однина Множина 

 кущ кущі школяр школярі 

Н. -Ø -і -Ø -і 

Р. -а -ів -а -ів 

Д. -у -ам -еві -ам 

Зн. - Ø -і -а -ів 

Ор. -ем -ами -ем -ами 

М. (на)-і (на)-ах (на)-еві (на)-ах 

Кл. -е -і -е -і 

Відмінки Однина Множина Однина Множина 

 Тінь Тіні Мати Матері 

Н. -Ø -і -и -і-ер 

Р. -і -ей -і -ер -ер-ів 

Д. -і -ям -і -ер -ям-ер 

Зн. --Ø -і -ір -Ø -ів-ер 

Ор. -ю -ями -ір’-ю -ями-ер 

М. (на)-і (на)-ях (у)-ер-і (на)-ях-ер 

Кл. -е -і мати, 

мамо 

-і-ер  
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блакить, ненависть, подорож, вість, путь, піч,
область, чесність, зелень, мудрість, вуаль, да-
леч, любов.

Картка № 4
Таблиця відмінкових закінчень

іменників ІV відміни

Провідміняйте іменники лоша, теля, пле-
м’я, внуча, ягня, сім’я.

Картка № 5
В іменниках І відміни кличний відмінок

має закінчення -о (тверда група): Катерино,
пташино, дружино; -е (м’яка та мішана гру-
пи): душе, веже, площе, трудівнице; -є (м’яка
група після голосного та апострофа): сім’є,
Маріє, арміє.
В іменниках ІІ відміни чоловічого роду

форма кличного відмінка закінчується на -у
(тверда група, деякі іменники мішаної групи):
батьку, столу, перекладачу; -ю (м’яка група):
Ігорю, лікарю, гаю: -е (деякі іменники всіх
трьох груп: груше, Михайле, стороже.
В іменниках ІІІ відміни форма кличного

відмінка в окремих випадках закінчується на
-е: мудросте, пече, тіне.
В іменниках іменників ІV відміни форма

кличного відмінка така сама, як і в називному
відмінку: теля, лоша.
Поставте слова у формі кличного відмінка.
Друг, країна, юнак, мрія, народ, доня, Ук-

раїна, Олег, лікар, весна, Надія Дмитрівна, Нел-
ля, Микита Михайлович, Ірина, товариш, син.

Картка № 6
Іменники, які мають тільки форму множи-

ни, на відміни та групи не поділяються й
відмінюються лише в множині.
У називному й знахідному відмінках мно-

жинні іменники мають закінчення -и (окуля-
ри, гуси), -і(-ї) (ножиці, двері), -а(-я)(ворота,
дрова, вінця).

У родовому відмінку множинні іменники
мають закінчення -ів (виборів, окулярів, па-
хощів); -ей (саней, дверей, людей); нульове
закінчення -∅ (воріт, канікул, Сум).
У давальному відмінку множинні іменни-

ки мають закінчення  ам(-ям): (дверям, ножи-
цям, сходам, духам).
В орудному відмінку множинні іменники

мають закінчення -ами(-ями): (граблями, ра-
дощами, Чернівцями) та -ми (людьми, двер-
ми і дверима, ворітьми і воротами).
У місцевому відмінку вживаються закінчен-

ня -ах(-ях): у дверях, на канікулах, на сходах.
Поставте іменники в родовому відмінку,

визначте закінчення.
Вечорниці, обценьки, гроші, Карпати,

шахи, солодощі, ревнощі, Альпи, входини,
штани, парфуми.

Картка № 7
До незмінних належать іменники іншо-

мовного походження, що закінчуються на -а
(після голосного): бра, Нікарагуа, амплуа; на
-е(-є): резюме, турне, Гарньє; на -у (-ю): кака-
ду, інтерв’ю, фрау; на -о (крім пальто): Гюго,
метро, Торонто; на -і(-ї): попурі, таксі, журі,
Луї.
Не відмінюються також абревіатури:
— складноскорочені слова типу комвзво-

ду, завкафедри, комполку;
— ініціальні абревіатури типу ООН, УНБ,

ЛНУ;
— чоловічі та жіночі прізвища на -их: Чер-

них, Веселих;
— жіночі прізвища на -о та на приголос-

ний: Марія Хрипко, Ганна Охрімчук;
— голосні -о, -і, -е: Живаго, Бурджанадзе,

Мушкудіані.
Складіть і запишіть речення зі словами

візаві, ООН, інтерв’ю, меню,  рандеву,
пальто.
Завершується робота обговоренням ре-

зультатів. Як свідчить практика, доцільною є
така схема обговорення:

— Над яким завданням працювала гру-
па? Що видалося найскладнішим під час ви-
конання?

— Яку інформацію ви отримали після ро-
боти в «кольорових» групах?

— Чи все з почутого ви зрозуміли?
— У яких життєвих ситуаціях ви зможете

використати ці отримані відомості?

Відмінки Однина Множина Однина Множина 

 Курча Курчата Ім’я Імена 

Н. -а -ат-а -я -а-ен 

Р. -ат-и -ат-Ø -і -ен -ен-Ø 

Д. -ат-і -ат-ам -і -ен -ам-ен 

Зн. --а -ат-Ø -я -а-ен 

Ор. -ам -ами-ат -ен-ем -ами-ен 

М. (на)-ат-і (на)-ах-ат (в)-ен-і (в)-ах-ен 

Кл. -а -а-ат -я -а-ен 
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Розглянемо проведення частини уроку на
прикладах використання інтерактивних тех-
нологій при вивченні теми «Безсполучникові
складні речення» (11 кл.).  Інтерактивна час-
тина уроку здійснюється за допомогою мето-
дики «Незакінчене речення».

Метод незакінчені речення: відповідь
учня – це продовження незакінченого речен-
ня на зразок «можна зробити такий висно-
вок...», «я зрозумів, що...». Особливої актуаль-
ності цей метод набуває при опрацюванні
складних речень. Покажемо послідовність
упровадження методу.
Спочатку відбувається мотивація навчаль-

ної діяльності методом бесіди:
• Які речення називаються безсполучни-

ковими?
• Смислові відношення в безсполучнико-

вому реченні?
• Про вживання коми, крапки з комою,

тире й двокрапки в безсполучниковому склад-
ному реченні.
Після цього вчитель роздає учням сторінку

з учнівської роботи «Мої думки» й пояснює,
що кожен має самостійно закінчити запропо-
новані речення.
Після завершення роботи логічним є про-

читання учнями висловів і пропозиція деяким
учням (за бажанням) прочитати свої відповіді.
Наведемо сторінку з учнівської роботи

«Мої думки »:
• Думаю, що речення 1.Часто сняться мені

Карпати; в долах маки жаріють рясні (О. Гон-
чар). 2. Слово, чому ти не твердая криця, що
серед бою так ясно іскриться? (Леся Україн-
ка). 3. Бачу здалека: хвиля іскриста грає вільно
по синьому морі (Леся Українка), – це …
(складносурядне, безсполучникове, складно-
підрядне).

• Думаю, що речення 1. Зійде сонце – утру
сльози (Т. Шевченко). 2. Як парость виноград-
ної лози, плекайте мову (М. Рильський). 3. Він
вважав себе дуже багатим: є молодість, є сила,
є нестримне бажання працювати (С. Склярен-
ко). 4. Дерево міцне корінням – людина трудо-
вим горінням (Народна творчість),  – це …  (по-
яснювальні, умовні, наслідкові, причинові).
Вважаю, що 1. Не гнівайтесь за сміх іще ж

я молодий (П. Тичина).  2. Далеке хмуре поле
дощі дощі кругом (В. Сосюра). 3. Бери до сер-
ця і затям душа творця не переквітне (М. Син-
гаївський). 4. Язик без кісток що хоче лопоче
(Народна творчість). 5. Защебетав соловейко

пішла луна гаєм (Т. Шевченко). 6. Таврійських
вечорів глибока далина лимани срібні крики
лебедині (М. Нагнибіда) – це … (крапка з ко-
мою, тире, кома, двокрапка).
Отже, інтерактивне навчання на уроках

української мови передбачає моделювання
життєвих ситуацій, що сприяє ефективному
формуванню вмінь і навичок, спільне вирі-
шення проблеми, створенню на уроці атмос-
фери співробітництва, сприяє встановленню
емоційних контактів між учнями.
Перспективи подальшого дослідження

вбачаємо в розробці методичних рекомен-
дацій щодо впровадження інтерактивних ме-
тодів навчання.
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Анотація. У статті автор порушує питан-
ня реалізації інтерактивних методів навчан-
ня української мови в старших класах. Особ-
ливу увагу приділено методам ажурна пил-
ка й незакінчене речення.

Аннотация. В статье автор затрагивает
вопрос реализации интерактивных методов
обучения украинскому языку в старших клас-
сах. Особенное внимание уделено методам
ажурная пилка и незаконченное предложе-
ние.

Annotation. In the article of Nataly Solodyuk
interactive methods of learning the Ukrainian
language at secondary school, senior classes are
analysed. The attention is laid ob the method
“azhurna pylka” and non-finished sentence.
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ОДНИМ з найважливіших завдань, що
стоять перед середньою загальноос-

вітньою школою, є завдання засвоєння учня-
ми певної системи математичних  знань,
умінь та навичок. Однак зведення всієї про-
блеми математичної освіти в школі до пере-
дачі учням певної суми знань неправомірно
обмежувало б роль математики в загальній
системі освіти, оскільки більш загальним зав-
данням цілком природно можна вважати зав-
дання навчити людину мислити. Тому на су-
часному етапі розвитку школа повинна готу-
вати випускників, які вмітимуть творчо мис-
лити. Безумовно, у процесі засвоєння мате-
матичних знань, розв’язанні значної кількості
вправ і задач в учнів розвиваються мислення
та математичні здібності. Добре відомо, що
шкільна програма з математики містить
найбільш необхідні учням знання, при цьому
через певні проміжки часу коло питань
шкільної математики постійно зростає.
Дійсно, уже зараз учні 11-х  класів за
міністерською програмою вивчають інтеграль-
не числення, комбінаторний аналіз, а також
основні поняття теорії ймовірностей, чого
раніше не передбачалось. Можливо, через
деякий час учні вивчатимуть сьогоднішню
вузівську програму з математики, а студенти
– найсучасніші наукові досягнення. Усе вище-
зазначене й визначило основну мету цієї статті
– розробити програму факультативу (див. [1;
2]) з математики за темою «Кільця» як засіб
підвищення самоосвітнього рівня учнів.

Приблизно до середини XIX сторіччя були
відомі лише окремі приклади кілець [3, с. 960].
Передусім, це кільця, елементами яких є чис-
ла. Такі числові кільця з’явилися у зв’язку з
потребами теорії алгебраїчних рівнянь. А та-
кож були відомі кільця лишків за цим моду-
лем, що виникли в теорії чисел. Загального
поняття кільця на той час не існувало. Після
1870 р. почались дослідження різних кілець
та алгебр у роботах таких учених, як Р. Де-
декінд, К. Вейєрштрас, Д. Гільберт, Г. Фробе-
ніус та ін., при цьому сам термін «кільце» був
уведений Д. Гільбертом. Підкреслимо, що
деякі автори використовували інші терміни.
Так, наприклад, Р. Дедекінд замість терміна
«кільце» вживав термін «порядок».
У першій половині XX сторіччя вчені по-

чали вивчати довільні кільця, які визначались
як множини з двома бінарними операціями,
що задовольняють певному набору аксіом. У
результаті було отримано цілу низку значних
досягнень, серед яких більш відомими є ре-
зультати Моліна, Картана, Крулля, Нетера,
Артіна, Веддерберна та ін. Після цього й до
сьогодення теорія кілець є галуззю алгебри,
яка розвивається найбурхливіше та має бага-
то різноманітних напрямків дослідження.
У вищих навчальних закладах кільця з до-

статньою повнотою вивчаються студентами
математичних спеціальностей у дисципліні
«Загальна алгебра» або «Алгебра і теорія чи-
сел». Саме поняття кільця необхідне для вда-
лого вивчення таких математичних курсів
університету, як «Числові системи», «Лінійна
алгебра», «Дискретна математика» та різних
прикладних математичних дисциплін. Крім

ôàêóëüòàòèâó
ç ìàòåìàòèêè

çà òåìîþ «Ê³ëüöÿ»

Математика XXI сторіччя може
дуже відрізнятися від нашої; можли-
во, школяр почне вивчення алгебри з
теорії груп підстановок, що він міг
би зробити й зараз, якби не встанов-
лені традиції.

Саймон Ньюкомб, 1893.

ÏÐÎÃÐÀÌÀÏÐÎÃÐÀÌÀ

Жучок Ю. В.



29

Н
А

У
Р
О
К
А
Х

М
А
Т
Е
М
А
Т
И
К
И

того, властивості кілець використовуються в
теорії проективних площин, квантовій ме-
ханіці, теорії квадратичних форм тощо.
Програма факультативу розрахована на

учнів старших класів середніх загальноосвітніх
шкіл. Вибір саме такої теми для факультативу
визначається тим, що, по-перше, майже будь-
яку тему з курсу шкільної алгебри можна яки-
мось чином пов’язати з кільцями, а, по-дру-
ге, отримані на факультативі знання, уміння
та навички будуть корисними учням як май-
бутнім студентам у їх подальшому навчанні.
Головна мета цієї програми — навчити

учнів самостійно мислити, творчо підходити до
розв’язання будь-якої проблеми, виховати ма-
тематичну культуру. Це створить передумови
для народження учня як математика-професіо-
нала. Але навіть якщо цього не станеться, то
вміння мислити творчо, нестандартно не буде
зайвим у будь-якому виді діяльності в подаль-
шому житті учня. Іншою метою програми є ви-
вчення основ теорії кілець, підготовка до вступ-
них тестів з математики, а також надання пев-
ного обсягу знань, готових методів розв’язання
нестандартних задач, які розширюють і поглиб-
люють шкільну програму з математики.
Більшість учених, які вивчали процес мис-

лення, помітили, що коли людина розмірко-
вує над складною задачею, не може з нею
впоратися та змушена її поки що залишити,
то якась частина мозку все одно продовжує
міркувати над поставленою задачею, але ро-
зум уже не контролює цей процес, це відбу-
вається підсвідомо. У таку мить розум тимча-
сово відключається від поставленої задачі,
представивши її мозку. Це позначається дея-
кою напругою, відчуттям незавершеності по-
ставленої мети, і ця напруга примушує мозок
міркувати над задачею, хоча розум уже давно
займається іншим. Але коли мозок знаходить
розв’язання задачі, воно «спливає» зі сфери
підсвідомого у сферу свідомого, і знову конт-
ролюється й усвідомлюється розумом. Часто
це відбувається в мить незначного шоку, а
інколи й природньо – само собою. Саме та-
кий механізм мислення дозволяє досягати

вдалих результатів і вченим у своїх наукових
дослідженнях, і учням на олімпіадах природ-
ничо-математичного циклу. Зрозуміло, що як
будь-який механізм, так і механізм підсвідомо-
го мислення, теж треба тренувати. Розвива-
ти й удосконалювати його – основне завдан-
ня пропонованого факультативу.
На цьому факультативі рекомендується

займатися учням, які цікавляться точними
науками або показали деякі позитивні резуль-
тати в математиці чи при розв’язанні нестан-
дартних задач із суміжних дисциплін. До ке-
рівника факультативу висуваються певні ви-
моги. Він повинен: вільно орієнтуватися в ме-
тодах і прийомах розв’язку задач; добре уяв-
ляти, з якими задачами конкретний учень
може впоратися самостійно та які задачі по-
требують допомоги; уміти організувати учнів
на самостійне розв’язання задач, які їм під силу
або майже під силу; уміти викликати інтерес
в учнів до будь-якої теми та доступно й зрозу-
міло, як «на пальцях», її пояснити; володіти
певними артистичними прийомами, щоб ке-
рувати увагою учнів; мати елементарні уяв-
лення про психологію, темперамент й особ-
ливості сприйняття підлітків.
Увесь матеріал, що передбачений програ-

мою, розбивається на теми. Кожна тема ви-
вчається за схемою: лекція, практичне або се-
мінарське заняття, самостійне виконання зав-
дань удома й у школі, підбиття підсумків ро-
боти. Лекція призначена для подання теоре-
тичного матеріалу [4; 5], необхідного для са-
мостійного розв’язування практичних зав-
дань [6—8]. При вивченні кожної теми всім
учням надається список задач, які необхідно
розв’язати. Таким чином, слухаючи лекцію,
учні вже знатимуть, де які знання можна зас-
тосувати, будуть міркувати над поставлени-
ми задачами у світлі певної лекції, у них поч-
не розвиватися механізм підсвідомого мис-
лення. Семінар носить характер бесіди, діа-
логу, обговорення в групі питань за темою за-
няття. Семінар можна використовувати в тих
випадках, коли учні не можуть ефективно ро-
зібратися в темі самостійно і їх слід лише злег-
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Трегубенко О. М.

ка підштовхувати до маленького відкриття.
Практичні заняття направлені на закріплення
матеріалу й використання теоретичних знань
при розв’язанні задач. Кожна тема передба-
чає близько 10—15 задач різної складності.
Важливо надавати учням можливість само-
стійно розв’язувати проблемні ситуації, які
треба створювати при розв’язанні майже кож-
ної задачі факультативу.
Усі задачі, які учні можуть зробити само-

стійно, потрібно давати їм для виконання до-
дому, оскільки самостійне виконання завдань
удома й у школі повинно вирішувати основне
завдання цього факультативу. Керівник пови-
нен знати максимальний рівень складності,
який доступний кожному конкретному учню
для того, щоб запропонувати задачу, що відпо-
відає його так би мовити «межі». Розв’язання
саме такої задачі, яка розв’язується не одразу,

№ 
з/п 

 

Тема 
 

Стислий зміст заняття 
 

Форма 
проведення 
заняття 

1 2 3 4 
1 Множини та дії 

над ними 
Формулюються мета та завдання фа-
культативу й учнів, обговорюються 
права й обов’язки учасників факуль-
тативу, надаються методичні реко-
мендації до самостійної роботи над 
збірником задач. На лекції розгля-
даються множини та їх характерис-
тики, підмножини й умови рівності 
двох множин. 

Лекція 

2 Множини та дії 
над ними 

Операції над множинами: перетин, 
об’єднання, теоретико-множинна  
різниця, симетрична різниця, допов-
нення. Розв’язання задач; обгово-
рення задач, розв’язаних самостійно. 

Лекція - 
практикум 

3 Булеан. Прямий 
добуток множин 

Визначаються поняття булеану та 
прямого добутку множин, наводять-
ся їх приклади. Розглядається задача 
про потужність булеану та прямого 
добутку скінчених множин. 

Лекція - 
семінар 

але все ж таки через деякий час вирішується,
дає учню позитивні емоції, відчуття власної
гідності, своєрідну насолоду й задоволення,
упевненість у власних силах. Саме так мож-
на розвинути стійкий інтерес до предмета.
Результатом цієї роботи має бути збірник са-
мостійно розв’язаних задач з кожної теми.
Після цього на підбитті підсумків роботи об-
говорюються складений учнями збірник за-
дач, можливі напрямки подальших само-
стійних досліджень за цією темою, зв’язки між
різними темами, практична цінність отрима-
них знань тощо.
Програма факультативу розрахована на 34

години, що передбачає одне заняття на тиж-
день. Розглянемо далі навчально-тематичний
план, у якому наводиться стислий зміст кож-
ного заняття з відповідної теми й указується
форма проведення заняття.

Таблиця 1
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4 Булеан. Прямий 
добуток множин 

Розв’язання задач, що встановлюють 
властивості булеану та прямого до-
бутку множин. 

Практичне 
заняття 

5 Відображення Визначається поняття відображення, 
розглядаються основні типи відо-
бражень: ін’єкція, сюр’єкція, бієкція. 
Вивчаються властивості різних типів 
відображень. 

Лекція - 
семінар 

6 Відображення Розв’язання задач на визначення ти-
пу відображення. Підготовка збірни-
ка розв’язаних самостійно задач.  

Практичне 
заняття 

7 Бінарні операції 
та їх властивості 

Визначається поняття бінарної опе-
рації й такі її властивості, як асоціа-
тивність, комутативність, дистрибу-
тивність, існування нейтрального та 
оберненого елементу. Наводяться 
численні приклади різних операцій. 

Лекція 

8 Бінарні операції 
та їх властивості 

Розв’язання задач на визначення 
властивостей, якими володіє задана 
бінарна операція. Комбінаторні за-
дачі. 

Практикум 
-семінар 

9 Кільця та їх   
найпростіші   
властивості 

Історична довідка про кільця. Ви-
значається поняття кільця. Наво-
дяться різноманітні приклади кілець. 

Лекція 

10 Кільця та їх   
найпростіші   
властивості 

Розглядаються й доводяться найпро-
стіші властивості кілець. Самостій-
ний розв’язання задач.  

Практикум 
-семінар 
 

11 Кільця та їх   
найпростіші   
властивості 

Комутативні кільця. Подільність у 
комутативних кільцях. Обговорення 
задач, розв’язаних самостійно. За-
кріплення. Підсумки. 

Практичне 
заняття 

12 Підкільця Визначається поняття підкільця. На-
водяться приклади підкілець. Дово-
диться теорема про критерій під-
кільця. Задачі.  

Лекція-
практикум 

13 Підкільця 
 

Розв’язання задач на застосування 
теореми про критерій підкільця. 
Підготовка збірника задач. 

Практичне 
заняття 

14 Числові кільця Розглядаються кільця цілих, раціо-
нальних, дійсних та комплексних 
чисел. Відношення подільності та 
ділення з остачею в кільці Z . 

Лекція 

15 Числові кільця Обговорюються доведення ознак по- Практикум 

Продовж. табл. 1
1 2 3 4
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15 Числові кільця Обговорюються доведення ознак по-
дільності на деякі числа. Визнача-
ється поняття напівретракції кільця 
та наводяться приклади напівретра-
кцій числових кілець. Задачі. 

Практикум 
-семінар 

16 Числові кільця 
 

Розв’язання нестандартних задач 
про подільність цілих чисел. Підго-
товка збірника розв’язаних само-
стійно задач. Закріплення. Підсумки. 

Практичне 
заняття 

17 Кільце поліномів Визначається кільце поліномів від 
однієї змінної. Розглядаються умови 
алгебраїчної рівності поліномів. 
Відношення подільності в кільці по-
ліномів та його властивості. Най-
більший спільний дільник і най-
менше спільне кратне поліномів. 

Лекція 

18 Кільце поліномів Ділення поліномів з остачею. Знахо-
дження частки й остачі від ділення 
поліномів методом ділення кутом та 
методом невизначених коефіцієнтів. 
Розв’язання нестандартних задач 
про подільність поліномів. 

Практикум 
-семінар 
 

19 Кільце поліномів 
 

Ділення полінома на двочлен. Схема 
Горнера. Розклад поліному за степе-
нями двочлена. Самостійне розв’я-
зання задач. Підсумки. 

Лекція-
практикум 

20 Кільце матриць Визначення поняття матриці. Типи 
матриць. Дії над матрицями: дода-
вання матриць, множення матриці на 
число, добуток матриць. Доводить-
ся, що множина всіх квадратних ма-
триць з елементами із множини дій-
сних чисел утворює кільце відносно 
матричного додавання й добутку. 

Лекція 

21 Кільце матриць Елементарні перетворення матриць. 
Східчаста матриця. Ранг матриці та 
його обчислення. Пропонуються за-
дачі для самостійного виконання в 
класі й удома. 

Практикум 
-семінар 

22 Кільце матриць. Визначники 2-го і 3-го порядків та їх Лекція-

Продовж. табл. 1
1 2 3 4
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22 Кільце матриць 
 

Визначники 2-го і 3-го порядків та їх 
обчислення. Для квадратних мат-
риць малих порядків доводиться, що 
визначник добутку збігається з до-
бутком визначників цих матриць. 
Обернена матриця, її існування та 
знаходження. Підбиття підсумків. 

Лекція-
практикум 

23 Бульове кільце 
множин 

Визначається бульове кільце мно-
жин. Розглядаються деякі властивос-
ті цього кільця. Розв’язання задач. 

Семінар- 
практикум 

24 Кільце лишків Визначення кільця лишків цілих чи-
сел за даним модулем. Приклади кі-
лець лишків з побудовою таблиць 
додавання й множення. Алгебраїчні 
властивості кільця лишків. 

Лекція 

25 Кільце лишків 
 

Відношення подільності в кільці 
лишків. Повна та зведена системи 
лишків за модулем. Функція Ейлера. 
Порівняння з одним невідомим. 
Опрацювання збірника задач. 

Практикум 
-семінар 

26 Кільце лишків 
 

Теорема Ейлера та її застосування. 
Умови існування розв’язання порів-
няння. Методи розв’язання порів-
нянь з одним невідомим. Діофантові 
рівняння. Підсумки. 

Лекція-
практикум 

27 Деякі конструкції 
кілець 

Прямий добуток кілець. Кільце з де-
формованим множенням. Самостій-
не розв’язання задач. 

Практичне 
заняття 

28 Деякі конструкції 
кілець 

Обернене кільце та кільце з нульо-
вим множенням. Підготовка збірни-
ка розв’язаних самостійно задач.  

Практичне 
заняття 

29 Кільця з одини-
цею. Оборотні 
елементи кільця 

Визначення кільця з одиницею. 
Приклади кілець з одиницею та без 
одиниці. Унітальні підкільця та їх 
приклади. Оборотні елементи кіль-
ця. Знаходження оборотних елемен-
тів у різних кільцях. Задачі. 

Лекція 

30 Кільця з одини-
цею. Оборотні 
елементи кільця 

Властивості множини оборотних 
елементів кільця. Заходження оди-
ничного елементу в кільці з одини-
цею. Обговорення задач, розв’язаних 
самостійно. Підсумки. 

Практичне 
заняття 
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31 Дільники нуля. 
Область цілісно-
сті 

Визначення лівого, правого та дво-
бічного дільників нуля. Знаходження 
дільників нульового елементу в різ-
них кільцях. Розв’язання задач. 

Лекція-
практикум 

32 Дільники нуля. 
Область цілісно-
сті 

Визначення області цілісності та її 
приклади. Найпростіші властивості 
області цілісності. Асоційовані еле-
менти. Задачі. 

Практичне 
заняття 

33 Гомоморфізми 
кілець 
 

Визначення поняття гомоморфізму 
кілець. Різні типи гомоморфізмів: 
мономорфізм, епіморфізм, ізомор-
фізм. Приклади гомоморфізмів кі-
лець. Властивості кільцевих гомо-
морфізмів. Самостійне розв’язання 
задач. 

Лекція-
практикум 

34 Гомоморфізми 
кілець 
 

Ізоморфізм кілець. Розв’язання задач 
на доведення ізоморфізму кілець. 
Закріплення. Підсумки з поточної 
теми й підсумки роботи факультати-
ву. Аналіз готового збірника само-
стійно розв’язаних задач.  

Практичне 
заняття 
 
 
 
 

 
Пропонована програма може бути ви-

користана при викладанні для учнів стар-
ших класів факультативних курсів з мате-
матики в загальноосвітніх школах, а також
гімназіях, ліцеях, коледжах, вищих навчаль-
них закладах у якості спецкурсів і семінарів,
які направлені на підготовку студентів як
майбутніх учителів до проведення навчаль-
но-дослідницької роботи в загальноосвітніх
установах та продуктивної підготовки шко-
лярів до математичних олімпіад і наукових
конкурсів.
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КАРДИНАЛЬНІ зміни, що
відбуваються в українському

суспільстві, висувають на перший
план проблему виховання й соціалі-
зації дітей та молоді. В умовах пере-
оцінки фундаментальних цінностей
змінюється парадигма виховного про-
цесу. Сьогодні держава орієнтує на
виховання творчої, ініціативної люди-
ни, яка має активну громадянську по-
зицію. Так, Концепція національного
виховання головною метою розвитку
наскрізної системи виховання молодо-
го покоління України визначає «на-
повнення виховання гуманітарним
змістом, котрий узгоджується з кращи-
ми надбаннями цивілізації, орієнтова-
ний на соціалізацію, безпосередній
розвиток Людини й відповідає потре-
бам її самореалізації та актуальним зав-
данням відродження національної
культури, становлення Української дер-
жави» [1, с. 49].

Зміна парадигми виховання підро-
стаючих поколінь в останнє десяти-
річчя торкнулася не тільки загальної,
але й вищої освіти. Зросло значення
виховного процесу у вищих навчаль-
них закладах, який спрямовується на
формування в студентської молоді ду-
ховності, орієнтирів на загально-
людські цінності, виховання любові до
своєї держави, землі, народу, готов-
ності брати участь у процесах держа-
вотворення, ефективно виконувати
професійні функції.
В Україні проблема студентської

молоді традиційно була об’єктом пиль-
ної уваги представників різноманітних
суспільних дисциплін, перш за все, пе-
дагогів і соціологів. Найбільш помітни-
ми є дослідження Л. Ази, Н. Бегеки,
В. Гіргінова, В. Казачкова, П. Кравчук,
Н. Ніколаєвського, І. Тарапова, Є. Яку-
би та ін. Цілком очевидно, що вихован-
ня й соціалізація студентів відбувається
як у контексті навчально-виховного
процесу вищого навчального закладу,
так і в позанавчальній діяльності. На
жаль, у психолого-педагогічній літера-

Овчаренко Г. Е.

ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДIЯЛЬНIСТЬ
студентів у вищих навчальних закладах:

сутнісні характеристики, структура та особливості
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турі більше уваги приділяється характеристиці
ролі процесу навчання в соціалізації студентів.
Позанавчальна ж діяльність, значення якої в
соціалізаційному процесі є більш глибоким та
всеохоплюючим, залишається на периферії на-
укових досліджень з соціалізаційної проблема-
тики.
Окремі аспекти позанавчальної діяльності

студентів у вищих навчальних закладах ви-
вчали Л. Бєлікова, Л. Кондрашова, А. Мудрик,
Л. Новикова, С. Савченко, Н. Срєбна та ін.
Однак слід погодитись з думкою Т. Глотової
про те, що спеціальних комплексних дослі-
джень з проблеми організації позанавчальної
роботи у вищих навчальних закладах не про-
водилося [2].
Фахівці з проблем педагогіки вищої шко-

ли одностайні в тому, що сучасний вищий
навчальний заклад поряд з розв’язанням зав-
дань навчального процесу повинен створю-
вати умови для задоволення потреб у орга-
нізованому дозвіллі, наповненому інтелекту-
альною діяльністю, творчістю, спілкуванням,
заняттями спортом тощо [3]. Це актуалізує
проблему організації позанавчальної діяль-
ності на сучасному етапі.
Мета цієї статті полягає в тому, щоб роз-

крити сутнісні характеристики позанавчаль-
ної діяльності студентів у вищому навчально-
му закладі, розглянути її структуру та особли-
вості.
Більш-менш сталого визначення поняття

«позанавчальна діяльність» у науково-педа-
гогічній літературі немає. Дослідники зверта-
ють увагу лише на окремі її характеристики.
Є. Нікітіна та В. Чупрасова підкреслюють, що
специфіка позанавчальної діяльності полягає
в тому, що вона здійснюється у вільний від
навчання час і визначається власним вибо-
ром студента того чи іншого виду занять [4].
Т. Глотова наголошує на тому, що позанав-
чальна діяльність – це своєрідне середовище
для самоствердження, самовизначення, у яко-
му акцент переноситься на значущість людсь-
кої особистості [5].
У сучасній педагогіці загальноосвітньої шко-

ли використовуються поняття «позаурочна ро-
бота» та «позаурочні навчальні заняття». Перше
поняття за змістом досить близьке поняттю «по-
занавчальна діяльність». У «Російській педа-
гогічній енциклопедії» зазначено, що позауроч-

на робота – складова частина навчально-вихов-
ного процесу школи, одна із форм організації
вільного часу учнів. Її завдання полягає в тому,
щоб створити сприятливі умови для прояву
творчих здібностей через організацію реальних
справ, які доступні для дітей та мають конкрет-
ний результат, містять елементи романтики,
фантазії, гри, характеризуються оптимістичною
перспективою [6, с. 151].
У поняття «позаурочні навчальні заняття»

включають різні види самостійної навчальної
роботи школярів, частина з яких безпосеред-
ньо пов’язана з навчальним процесом, а час-
тина – пов’язана з уроками опосередковано і
виконується у вільний від навчальних занять
час [Там само, с. 152].
Деякі автори, характеризуючи цю сферу

діяльності вищих навчальних закладів, вико-
ристовують терміни «виховання», «виховна
робота». Так, А. Алексюк розглядає вихован-
ня в педагогічному процесі вищої школи як
створення соціальних та соціально-педагогіч-
них взаємин між студентами та їх виховате-
лями [7, с. 358]. При цьому він з принципово
інших позицій розрізняє види діяльності, які
сприяють розвитку особистості студента, і ви-
окремлює комунікативну та предметну
діяльність. Його підхід досить цікавий, оскіль-
ки дає змогу виділити і в навчальній, і в поза-
навчальній діяльності комунікативний та
предметний компоненти.
В. Демчук та М. Соловей ставлять питан-

ня про систему виховної роботи вищого на-
вчального закладу, завдання якої полягає у
створенні різноманітних соціокультурних се-
редовищ, у яких особистість розвивається й
набуває соціального досвіду, отримує допомо-
гу в соціальній самоідентифікації та самореа-
лізації природних задатків [8, с. 35].
При цьому автори звертають увагу на те,

що виховання функціонує як система життє-
діяльності студентської молоді, що виявляється
в аудиторній (навчальний процес – виховую-
че навчання) і позааудиторній (виховний про-
цес – створення умов для раціональної само-
організації студентської діяльності, культури
праці та дозвілля) роботі. Неважко помітити,
що позааудиторна робота й виховний процес
у їхньому розумінні збігаються за змістом.
Зауважимо, що поняття «позааудиторна

робота», використовувалось у наукових до-
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слідженнях з проблем вищої школи за ра-
дянських часів. Система позааудиторної ро-
боти розглядалась як сукупність виховних
впливів, які забезпечують цілеспрямованість,
систематичність, послідовність, сполучення
педагогічного керівництва з ініціативою та са-
модіяльністю студентів [9, с. 15].
Спираючись на вищезазначене, можна

виділити кілька сутнісних характеристик по-
няття «позанавчальна діяльність». По-перше,
позанавчальна діяльність здійснюється поза
контекстом навчального процесу, має відно-
шення до сфери вільного часу та є особливою
формою його організації. По-друге, позанав-
чальна діяльність відрізняється від навчальної
за змістом і принципами організації. Навчаль-
на діяльність характеризується нормативні-
стю, оскільки регламентується навчальними
планами, програмами, та надіндивідуальністю,
оскільки обов’язкова для всіх і, за великим ра-
хунком, ігнорує індивідуальні розбіжності. По-
занавчальна ж діяльність відрізняється позанор-
мативністю й індивідуальним характером. Це
означає, що формування її змісту, форм і методів
не регламентується й зумовлене, перш за все,
потребами та інтересами вихованців. По-третє,
позанавчальна діяльність є особливим соціо-
культурним середовищем, яке створює умови
для саморозвитку, соціальної самоідентифікації
особистості, для реалізації нею власних природ-
них задатків та здібностей.
З нашої точки зору, слід зробити деякі за-

уваження щодо співвіднесення позанавчаль-
ної діяльності з іншими близькими за змістом
педагогічними явищами.
Як уже зазначалося, є спроби ототожню-

вати поняття «позанавчальна робота», «поза-
аудиторна робота» та «виховна робота». У
зв’язку з цим зазначимо, що позаудиторна
робота відрізняється від позанавчальної тим,
що спрямована на розв’язання завдань на-
вчального процесу, але не на лекціях і семіна-
рах, а за межами аудиторії у вільний час і в
інших формах. Тобто ці дві сфери не збігають-
ся за змістом, а об’єднує їх лише те, що вони
обидві реалізуються у вільний від навчальних
занять час. При цьому позааудиторна робота
безпосередньо пов’язана з вирішенням зав-
дань навчання. Позанавчальна ж діяльність з
навчальним процесом безпосередньо не зв’я-
зана й виконує переважно виховні функції.
Також очевидно, що позанавчальна робо-

та не збігається і з виховною роботою, адже
виховання відбувається не тільки в позанав-
чальний час, а й у ході засвоєння системи
знань, умінь та навичок, тобто в процесі на-
вчання.
Цілком очевидно, що позанавчальна

діяльність має загальнопедагогічне значення
й реалізується як у загальноосвітній школі, так
і у професійних навчальних закладах різних
типів та рівнів. У зв’язку з цим необхідно ви-
окремити особливості позанавчальної діяль-
ності у вищих навчальних закладах. Забезпе-
чення коректності цієї процедури передбачає
наявність єдиної підстави, яка дозволяє струк-
турно представити особливе в реалізації по-
занавчальної роботи у вищому навчальному
закладі. Такою підставою, на нашу думку, може
бути загальна структура педагогічного проце-
су, яка, як відомо, включає цільовий, стиму-
люючо-мотиваційний, змістовний, операцій-
но-діяльнісний та оцінно-результативний
компоненти.
Які ж особливості позанавчальної діяль-

ності у вищих навчальних закладах стосовно
кожного із зазначених компонентів?
Перш за все, позанавчальна діяльність у ви-

щих навчальних закладах особлива за своїми
цілями та завданнями, які визначаються логікою
професійної підготовки майбутніх спеціалістів.
У загальноосвітніх навчальних закладах поза-
навчальна діяльність спрямована переважно на
загальний розвиток особистості.
Особливим є і стимулюючо-мотиваційний

компонент позанавчальної діяльності у вищих
навчальних закладах. Провідну роль у ній
відіграють внутрішні, особистісно значущі сти-
мули та мотиви, які не надходять зовні, а без-
посередньо зумовлені різноманітними, у
тому числі й професійними, інтересами та по-
требами самого студента. Інакше кажучи, по-
занавчальна діяльність, порівняно з на-
вчальною, має принципово іншу мотивацію,
оскільки в процесі її здійснення студент отри-
мує можливість реалізувати власні цілі, а не
цілі викладача, педагога.
Особливості змісту позанавчальної діяль-

ності у вищих навчальних закладах зумовлені
її цілями та завданнями, які, як зазначалося
раніше, підпорядковані процесу професійної
підготовки. Можна погодитися з думкою
С. Савченка про те, що традиційними для су-
часної вищої школи є такі напрямки процесу
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соціалізації студентської молоді в позанав-
чальний  час: науково-дослідницька
діяльність; суспільно-політична діяльність;
художньо-естетична діяльність; трудова (ча-
стково-трудова) діяльність; історико-культур-
на й етнографічна діяльність; фізкультурно-
спортивна діяльність; організаційно-управ-
лінська діяльність [10, с. 29].
Як бачимо, зміст позанавчальної діяльності

є своєрідним утіленням різноманітних видів
соціального досвіду, який студенти засвоюють
у процесі соціалізації. Чим різноманітніше буде
представлено соціальну дійсність у напрямках
позанавчальної роботи й чим повніше вона
буде інтеріоризована особистістю, тим ефек-
тивніше проходитиме соціалізаційний процес.
Безумовно, особливим є операційно-діяль-

нісний компонент позанавчальної діяльності,
тобто принципи і, відповідно, форми й мето-
ди її організації. Основоположним в організа-
ційному розумінні, на нашу думку, є принцип
добровільності. Студенти без зовнішнього при-
мусу долучаються до позанавчальної діяльності,
обираючи ті її види й напрямки, які відповіда-
ють їхнім особистим інтересам.
Велике значення має також і та обстави-

на, що організація позанавчальної діяльності
передбачає активність і самостійність самих
студентів. В ідеалі вона повинна стати органі-
заційно самодостатньою й спиратися на сту-
дентське самоврядування, що багаторазово
посилює соціалізаційні можливості позанав-
чальної діяльності.
І, нарешті, позанавчальна діяльність є

особливою за результатами, які зумовлені її
цілями та завданнями. У процесі позанавчаль-
ної діяльності в студентів формуються не
тільки особистісні, але й професійні якості, роз-
вивається соціальна активність, накопичуєть-
ся соціальний досвід тощо.
Таким чином, позанавчальна діяльність у

вищому навчальному закладі є особливою фор-
мою організації вільного часу студентської мо-
лоді. Вона, на відміну від навчальної роботи,
характеризується позанормативністю й інди-
відуальним характером. Слід ураховувати, що
позанавчальна діяльність є особливим соціо-
культурним середовищем, яке створює умови
для саморозвитку, соціальної самоідентифікації
особистості, для реалізації нею власних при-
родних задатків та здібностей. Структура по-
занавчальної діяльності у вищому навчально-

му закладі визначається загальною структурою
педагогічного процесу і включає цільовий, сти-
мулюючо-мотиваційний, змістовний, опера-
ційно-діяльнісний та оцінно-результативний
компоненти, кожен з яких має свої особливості.
Проведене дослідження не претендує на

остаточне розв’язання проблеми сутності,
структури та особливостей позанавчальної
діяльності у вищих навчальних закладах. Потре-
бують подальшого більш детального вивчення
окремі напрямки позанавчальної діяльності сту-
дентів, питання, пов’язані з використанням
можливостей позанавчальної діяльності для
розвитку соціальної активності студентства в
нових соціально-економічних умовах.
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ПРОБЛЕМА міжособистісної взає-
модії – одна з найактуальніших і зна-

чущих для людини двадцять першого століття.
Вимоги соціуму висуваються до особистості
достатньо жорсткі, тому на перший план прак-
тично  в будь-якій галузі людської  діяльності
виходить уміння бути компетентним у сфері
комунікації. Парадоксальність сучасного часу
полягає в тому, що, не дивлячись на всеосяж-
не впровадження інформаційних технологій
у повсякденність, комунікативний акт зали-
шається одним з найважчих, що випробову-
ються людиною при спілкуванні, при взає-
модії з іншими людьми. Розуміння чоловіків і
жінок, уміння долати стереотипи, прогнозу-
вати ситуацію та можливі дії партнера за інте-

у різностатевих і одностатевих взаємодіях
ракцією служать заставою не тільки взаємоз-
багачувального спілкування й  діяльності, але
й успішних соціальних відносин в основних
інститутах суспільства.
Основи психологічного розуміння інте-

ракції закладені в роботах А. Бодальова. Про-
блемами невербального спілкування і взає-
модії займалися такі автори, як  В. Лабунсь-
ка, Н. Горєлов, Г. Колшанський, Л. Анцифе-
рова та ін. Серед зарубіжних авторів особ-
ливо слід виділити праці Е. Берна, Т. Бенда-
са, М. Хорнера, В. Вуд, А. Ескілсона і М. Уїллі,
Дж. Міда та ін.
Не дивлячись на наявність теоретичних і

емпіричних досліджень, присвячених психо-
логії міжособистісних взаємин і взаємодій,
значущість цієї проблеми не знижується, ос-
кільки «...категорія взаємодії досліджена недо-
статньо, не виділені соціально-психологічні
характеристики, які б дозволили їх конкретно

Кондратова М. С.,
Бажутіна С. Т.
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оцінювати й описувати практичну взаємодію
людей» [1].
У статті ми зробили акцент на невербаль-

них особливостях міжособистісної взаємодії
чоловіків і жінок. На наш погляд, ця проблема
недостатньо вивчена в психологічній науці,
проте вона для розуміння всієї тонкості міжо-
собистісної взаємодії та спілкування має ве-
лике значення.
Метою цієї статті є характеристика розроб-

леної нами технології спостережень за інте-
рактивною взаємодією чоловіків і жінок.
Спроба розробити технологію організації

спостереження за інтерактивною взаємодією
чоловіків і жінок та проінтерпретувати резуль-
тати дослідження особливостей невербальної
взаємодії, пов’язаної з інтонаційно-ритмічним
оформленням мовлення, експресивно-вираз-
ними рухами,  складними вербально-невер-
бальними формами взаємодії, вилилася у
створення схеми інтерактивних спостере-
жень.
Дослідження проводилося на базі циклу

телепередач, що включали інтерактивну між-
особистісну взаємодію чоловіків і жінок. Було
відібрано 22 ситуації. У цілому вибірка налічує
61 особу, з них 30 чоловіків і 31 жінку у віці від
20 до 60 років, що становить 44 пари, у яких
відбувалася різностатева й одностатева взає-
модія.
У статті основна увага буде приділена

особливостям чоловічих і жіночих невербаль-
них інтеракцій, пов’язаних з просодикою, у
різностатевих і одностатевих взаємодіях. Слід
уточнити, що в психології існує дві точки зору
щодо розділення вербальних і невербальних
засобів спілкування. Деякі дослідники вклю-
чають у структуру  мовного спілкування: мову,
мовні звукові явища (темп мовлення, модуля-
ція висоти голоси, ритм, тембр, дикція), ви-
разні якості голосу (сміх, хмикання, плач,
шепіт, зітхання, паузи) [3]. Інші наполягають
на тому, щоб мовні звукові явища й виразні
якості голосу відносити до невербальних ко-
мунікацій [2]. Ми дотримуємося цієї останньої
точки зору.
Усього нами було виділено 30 наймену-

вань інтеракцій такого характеру, що дозволяє
заглиблюватися у сферу міжособистісної ген-

дерної невербальної взаємодії. Вони були
складені  з  урахуванням  рекомендацій
О. Смирнової. До їх числа ввійшли інтеракції,
що мають відношення до мовних звукових
явищ (темповираженість, тональність мов-
лення, модуляції висоти голосу) та інтонацій-
ного оформлення мовлення. Кожна з цих інте-
ракцій мала емоційно забарвлене інтеракцій-
не значення.
Темповираженість мовлення представле-

на трьома характеристиками: швидкістю тем-
пу, повільністю й плутаністю. Зі швидкістю
темпу мовлення  можуть бути пов’язані інтер-
акції, що характеризують стан схвильова-
ності, стурбованості, переживання особистих
труднощів, бажання переконати, умовити
співбесідника. Зміна швидкого темпу на по-
вільний свідчить про прояв інтеракцій, що
несуть інформацію про такі стани: утоми, при-
гніченості чи ж зарозумілості тощо. Плутана
вимова припускає інтеракції, що мають відно-
шення до виявлення:  стресовий стан, хви-
лювання, нервово-психічна напруга; брехня.
Останній показник за темпом мовлення  не
несе в собі емоційного забарвлення, він ней-
тральний.  Темп мовлення може виступати
також і  засобом боротьби за лідерство у взає-
модії людей.
До характеристики модуляції висоти голо-

су ввійшли інтеракції, пов’язані з гучним,
рівним, тихим голосом і зміною модуляцій. Ці
інтеракції свідчать про поведінкові, емоційні,
психологічні особливості їх носіїв.
Тональність мовлення може мінятися за-

лежно від ситуації, стану, типу взаємодії тощо.
Нами були виділені такі тональні різновиди:
різкий тон, байдужий, глузливий, вимогли-
вий, доброзичливий, спокійний, упевнений
і загрозливий.
Інтеракції, пов’язані з інтонаційним офор-

мленням мовлення, виявляють відчуття, сто-
сунки людей, які вступають у взаємодію, їх ро-
зумові й психічні особливості. До них нале-
жить інтонації   командного, гнівного, іроніч-
ного характеру, прохальні, вибачення, образ-
ливі інтонаційні прояви, а також до цієї групи
ввійшли  обурені, нейтральні  й  переконливі
інтонації.
Ритмико-інтонаційне оформлення мов-
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лення несе в собі цінну інформацію про інди-
відуальні властивості особи, зокрема про  ду-
шевний склад співбесідників, які вступають в
інтеракцію.
У процесі спостереження з використанням

цієї схеми нами було відмічено всього 690 не-
вербальних  інтеракцій, пов’язаних з просо-
дикою. З них чоловічих — 323 інтеракції,
жіночої – 367, відповідно 46,9 %  і  53,1 %.
При цьому на різностатеву взаємодію припа-
ло 510 інтеракцій, з них 239 інтеракцій, або
34,6%, належить чоловічій статі, яка вступає
у взаємодію з жіночою статтю,  і 271 інтерак-
цію, або відповідно 39,3%,  – жіночому. У про-
цесі спостереження за взаємодією чоловіків з
чоловіками нами були відмічені 84 інтеракції,
або відповідно 12,2%  інтеракцій; у  взаємодії
жінок з жінками – 96, або 13,9 %. Як бачимо,
жінки скрізь активніші за чоловіків.
Зупинимося на інтеракціях, пов’язаних з

проявами темпу мовлення, із зміною моду-
ляцій висоти голосу, з тональним та інтона-
ційним оформленням мовлення.
Звернемо увагу на інтеракції, пов’язані з

характеристикою темпу мовлення. Серед них
лідируючі позиції як у чоловіків, так і у жінок
займають інтеракції, що несуть інформацію про
стан стурбованості та схвильованості, що ви-
ражаються у швидкому промовлянні слів і
пропозицій. Цікаво, що неспокій випробову-
ють чоловіки і жінки найчастіше у взаємодіях
зі своєю статтю, у змішаній взаємодії чолові-
ки (1,7%) спокійніші, ніж жінки (4,8%). Також
актуальні інтеракції, що свідчать про бажання
партнера бути переконливим, причому ця
здібність до переконання характерніша для
чоловіків (6,7%) у ситуаціях взаємодії з жінка-
ми (5,2%), і для жінок(6,3%), які взаємодіють
зі своєю статтю. Там, де ми спостерігаємо
міжстатеву інтеракцію, чоловіки залишають за
собою право бути переконливою стороною.
У процесі спостереження вдалося дійти

висновку, що інтеракції, пов’язані з такою  ха-
рактеристикою темпу мовлення як плутаність,
і що несуть інформацію про можливу психіч-
ну напругу і стрес, дуже значущі  для чолові-
чої одностатевої взаємодії. Меншість чоловіків
схильні до стресу в ситуаціях спілкування з
жінками. У жінок, навпаки, підвищення на-

пруженості спостерігається, якщо інтеракція
має суто жіночий характер. Нечітка,  плутана
вимова також  може бути й показником брех-
ливості. Хоча нами була зафіксована невели-
ка кількість цих інтеракцій,  усе ж таки можна
відзначити, що вірогідність прояву брехли-
вості підвищується  у взаємодіях жінок з жінка-
ми. Чоловіки вважають за краще менше бре-
хати один одному, зате в обігу до жіночої статі
дозволяють собі говорити неправду. Можли-
во, це пов’язано з їхнім бажанням прикраси-
ти себе.
Нами була відмічена ще одна комунікатив-

на особливість, властива обом статям. Вона
виражається в мовленні, у його сповільнено-
му темпі та має відношення до прояву зарозу-
мілості й  переваги. Таким чином, комуніка-
тор намагається показати партнеру за інтерак-
цією свою домінантну позицію, найчастіше
жінки  й чоловіки роблять це в одностатевих
взаємодіях. У  різностатевих інтеракціях ба-
жання проявити свою перевагу виражається
приблизно однаково.
Темп мовлення, що не несе емоційного

навантаження,  не зустрічається в жіночих
інтеракціях узагалі,  у чоловіків він спостері-
гається у взаємодіях тільки зі своєю статтю.
Таким чином, інтеракції, пов’язані з темпом
мовлення, свідчать про те, що для чоловіків,
які вступають в інтеракцію з жінками,
найбільш характерним є бажання затверди-
тися в позиції переконливого співбесідника.
Взаємодіючи один з одним, вони демонстру-
вали перевагу. Те ж характерне і для жінок, які
вступають в інтеракцію з чоловіками.
Жінки в одностатевій взаємодії показува-

ли, з одного боку, своє бажання бути перекон-
ливими з партнерками, а з іншого —  виявля-
ли стан схвильованості, напруженості й праг-
нення до виразу своєї переваги перед нею.
Проаналізуємо інтеракції, пов’язані з мо-

дуляціями висоти голосу.
У жінок, які вступають у взаємодію і з

чоловіками, і з жінками, яскраво виражена
здатність до володіння своїм голосом. За цим
параметром було відмічено 10,4% від загаль-
ного числа інтеракцій у жіночих взаємодіях і
8,9%  — у ситуаціях взаємодії з чоловіками.
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Застосування зміни модуляцій чоловіками в
інтеракціях зі своєю і протилежною статтю
приблизно однакове (6%  і 5,9%),  і воно знач-
но поступається жіночому. Проте в чоловічій
вибірці нами була виявлена особливість, ха-
рактерна для інтеракцій чоловіків із слабкою
статтю і що виявляється в умінні вести роз-
мову рівним голосом. Цікаво, що в односта-
тевих взаємодіях у чоловіків рівність голосу
(2,4%) зустрічається рідше, ніж його висота й
зміна модуляцій (7,1% і 6%), у жінок — уза-
галі не зустрічається.
На підвищених тонах з партнером по

спілкуванню частіше говорять жінки  — у них
цей показник в одностатевих інтеракціях
(7,3%), у різностатевих (7%). Це вище, ніж у
чоловіків. Чоловіки вважають за краще впли-
вати голосом один на одного  (7,1%), а не на
жінок, у спілкуванні з ними цей показник зу-
стрічається тільки в  5,4% випадків. Чоловічій
статі  більше властиво вести розмову тихо,
якщо ми спостерігаємо інтеракцію з жіночою
статтю.

 Підсумковуючи, можемо припустити, що
чоловіки, взаємодіючи з жінками, уважають
за краще вести спілкування рівним, монотон-
ним голосом. Проте, якщо чоловіки намага-
ються переконати жінок чи ж підкреслити
своє домінантне становище у взаємодії, вони
вміло використовують зміну модуляцій висо-
ти голосу. Цікаво, що зміна модуляцій висоти
голосу в жінок у різностатевій взаємодії вис-
тупає як прояв жіночої гнучкості в спілкуванні
з чоловіками. При взаємодії жінок з жінками
ця інтеракція може свідчити про наявність не-
рвово-психічної напруги. Такий висновок
дозволяє нам зробити кореляційний аналіз.
В одностатевих взаємодіях є теж свої особ-

ливості: чоловіки з чоловіками, як і жінки з
жінками, часто вдаються в спілкуванні до
підвищення голосу, проте в чоловіків гучність
голосу зв’язана з різкістю, тоді як у жінок – з
бажанням переконати партнерку.
До мовних звукових явищ, крім темпу мов-

лення й висоти голосу, відноситься ще й  то-
нальність мовлення. Були виділені такі то-
нальні інтеракції: різка, байдужа, глузлива,
вимоглива, дружня, спокійна, упевнена й  заг-
розлива.

Якщо проранжувати тональні інтеракції, то
лідируючі позиції серед них займають у чо-
ловіків в одностатевій (7,1%) і різностатевій
(4,2%) взаємодії різкість у тональному оформ-
ленні мовлення; у жінок у взаємодії з чолові-
ками прояв вимогливості (5,2%), яка зв’язана
з незгодою з партнером по спілкуванню. Там,
де відбувалася взаємодія жінок з жінками, пре-
валювала  тональна глузливість (7,3%). Ціка-
во, що доброзичливий тон мовлення спосте-
рігався тільки в чоловіків в одностатевій взає-
модії (4,8%), тобто чоловіки проявляють
більшу дружелюбність у взаєминах один з
одним.
Не актуальними і для чоловічої, і для жіно-

чої вибірки були такі характеристики тону
мовлення, як: спокійний, упевнений і загроз-
ливий.
Особливе місце в дослідженні займають

інтеракції, пов’язані з інтонаційним оформлен-
ням мовлення, яке здатне змінювати поведі-
нку партнерів.
У чоловіків і жінок, незалежно від типу

взаємодії, домінувала тенденція до прояву іро-
нічності. Характерним це було для жінок, які
вступили у взаємодію з чоловіками. З парт-
нером своєї статі  вони теж іронізували ча-
стіше (17,7%), ніж чоловіки в різностатевій
(15,9%) й одностатевій (11,9%) взаємодії.
Сильна половина більш охоче використову-
вала в мовленні інтонаційну іронію лише тоді,
коли вступала в інтеракцію зі слабкою поло-
виною. Не дивлячись на явну перевагу жінок
у використанні цієї інтеракції,  у чоловічій
вибірці іронія все ж таки займає лідируючі
позиції порівняно з іншими інтонаційними
характеристиками.

 До прояву гнівних інтонацій більше схиль-
ними виявилися жінки, причому використо-
вували вони ці інтонації у всіх видах взаємодій
(у різностатевому – 8,5%, в одностатевому –
9,4%). Чоловіки більш гнівно були налашто-
вані в різностатевих інтеракціях (8,4%), ніж у
ситуаціях, де взаємодія відбувалася зі своєю
статтю (7,1%).
Звернемо увагу й на інтеракції, пов’язані з

виразом прохання та вибачення. Для чо-
ловіків, які взаємодіють один з одним, вони
виявилися дуже характерними (8,3% і 7,1%).
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У жінок серед усіх виділених нами інтонації
вибачення налічують найменший відсоток у
змішаній і зовсім відсутні в суто жіночій взає-
модії. Тобто інтонаційне суперництво жінок
було виражено більш яскраво.
За інтеракціями, пов’язаними з проявом в

інтонації командування, лідерство належить
чоловікам (6,7%), які взаємодіють з жінками
(5,2%). Цікаво, що в чоловічому оточенні така
мовна поведінка практично взагалі не акту-
альна (2,4%). Жінки в ситуаціях спілкування
зі своєю статтю використовують командні
інтонації частіше, ніж у взаємодії з протилеж-
ною (порівняємо 6,3% і 5,2%).
Решта інтонаційних характеристик такі, як

переконливі, обурені, нейтральні (невиразні)
інтонації та інтонація образи особливого по-
ширення не одержали в обох статях.
Підводячи підсумки всьому сказаному

відносно інтеракцій, пов’язаних з просодикою,
зробимо такі висновки.

  Чоловіки більш диференційовано підхо-
дять до процесу міжособистісної взаємодії,
ніж жінки. Вони по-різному поводяться зі
своєю та протилежною статтю, що виявляєть-
ся в невербальному ритміко-інтонаційному
оформленні мовлення. Зокрема, вступаючи у
взаємодію з жінками, вони проявляють вели-
ку іронічність, гнів і командування, ніж зі
своєю статтю. Також для чоловіків значущим
є  бажання переконати партнерку по спілку-
ванню, яке неактуально в суто чоловічій взає-
модії. Ще характерним для чоловіків у різнос-
татевій взаємодії використання монотонного,
невиразного голосу. Вступаючи в інтеракцію
один з одним, чоловіки, з одного боку, різкі
та іронічні, з іншого — на відміну від взаємодії
з жінками, — поводяться м’якше: використо-
вують інтонації вибачення й частіше вдають-
ся до дружнього прохання.
Жінки приблизно однаково проявляють

себе в різностатевих і одностатевих взаємо-
діях. Вони найчастіше вдаються до іронії і гніву,
уміло використовують зміну модуляцій голо-
су й ведуть спілкування на підвищених тонах,
яке доповнюється бажанням бути переконли-
вою. У взаємодіях жінок з жінками перерахо-
вані характеристики тільки посилюються, до
них ще приєднується глузливість, що вияв-
ляється в тональному оформленні мовлення.

Можна сказати, що жінки поводяться одна з
одною як конкуренти. Є ще одна відмінна риса
одностатевих взаємодій – це наявність схви-
льованості і стурбованості в суто жіночих і суто
чоловічих інтеракціях.
Ми зробили аналіз інтеракцій, пов’язаних

з темпом, тоном мовлення, підвищенням го-
лосу й інтонаційним оформленням,  спробу-
вали пояснити значущість кожної з них для
взаємодії чоловічої та жіночої статі, виділити
найбільш характерні для чоловіків і жінок
різних типів взаємодій. Аналіз даних, одер-
жаних завдяки розробленій нами технології
організації спостереження інтерактивної взає-
модії чоловіків і жінок, допоміг нам виявити
особливості невербального спілкування, по-
в’язані з ритміко-інтонаційним оформленням
мовлення в чоловіків і жінок у різностатевих і
одностатевих інтеракціях.
Перспективи подальшого вивчення до-

слідженої проблеми полягають у глибшому й
детальнішому тлумаченні особливостей між-
особистісної взаємодії чоловіків та жінок.
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ПЕРЕХІДНИЙ стан українського су-
спільства детермінує й специфіку

процесу соціалізації молоді як однієї з нагаль-
них проблем суспільства, яку має вирішувати
система освіти у зв’язку з покладеним на неї
соціальним замовленням виховання й підго-
товки високорозвинутого, високоморального
підростаючого конкурентоспроможного в
європросторі покоління. Дедалі реалізовува-
ти ці соціальні завдання лише системі освіти
стає важче,  оскільки дуже швидко змінюють-
ся соціально-політичні орієнтири суспільства,
а отже, і ціннісні орієнтації особистості в
соціальній сфері. Інакше кажучи, педагогіка не
встигає за соціокультурними змінами. Не  ма-
ючи на сьогодні достатньої матеріально-тех-
нічної бази, висококваліфікованих педагогіч-
них кадрів, експериментально перевірених та
науково обґрунтованих педагогічних інно-
вацій,  педагогічна галузь не в змозі гнучко
реагувати та швидко знаходити той методич-
ний інструментарій, який би міг сприяти по-
доланню розриву між високими запитами
суспільства та реальною спрямованістю про-
цесу навчання й виховання сучасної молоді.
На нашу думку, послужитися у вирішенні та-
ких навчально-виховних питань, які лежать у
площині соціалізації підростаючого поколін-
ня, може мистецтво як перевірена часовими
та соціальними чинниками система світо-
сприйняття, світорозуміння й світобачення
певної соціокультурної спільноти.
Потреби реформування змісту, форм і ме-

тодів соціально-виховної роботи з підлітками
спонукали дослідників до перегляду деяких
методологічних аспектів виховання підлітків:

Алексєєва О. Р.
проблем соціалізації особистості (І.  Бех,
М.  Боришевський, М.  Лукашевич, Є.  Мо-
носзон, І.  Мігович, С.  Савченко, С. Харчен-
ко та ін.); особливості соціально-педагогічної
діяльності з дітьми та молоддю (В. Бочарова,
Р. Вайнола, Н. Заверико, А. Капська, Л. Міщик
та ін.); вивчення проблем розвитку особис-
тості в умовах життєдіяльності за різними на-
прямками позанавчальної роботи (Л. Гордін,
О. Карпенко, Т. Карпенчук, О. Киричук, Л. Су-
щенко та ін.). Аналіз різних наукових підходів
свідчить, що проблема формування та розвит-
ку особистості сучасної молодої людини в
різних мікросоціумах достатньо актуалізова-
на, проте відчувається дефіцит певних дослі-
джень, які б розкривали цілісні характеристи-
ки процесу формування якостей особистості
підлітка, що розвиваються в соціалізуючому
процесі в позаурочній та позашкільній ви-
ховній діяльності, яка має художньо-естетич-
ну спрямованість.
Мета статті – розкрити сутнісні характе-

ристики позаурочної та позашкільної діяль-
ності художньо-естетичної спрямованості як
фактора соціалізації підлітків.
Соціалізацію учнів підліткового віку в по-

заурочній та позашкільній виховній діяльності
необхідно розглядати як процес засвоєння
підлітком соціального досвіду, у ході якого осо-
бистість перетворює соціальний досвід у
власні цінності та орієнтації, вибірково вво-
дить у свою систему поведінки ті норми, які
прийняті в групі.
Історико-культурний підхід до особистіс-

ного розвитку людини, оволодіння нею со-
ціальними формами буття зумовлює звернен-
ня до соціалізації учнівської молоді засобами
художньої діяльності як кумулятивного проце-
су, у якому утворюється особливий у психо-
логічному змісті духовний рівень світосприй-
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няття та світорозуміння, що має певний мас-
штаб засвоєного емоційно-чуттєвого шару
соціального досвіду. Соціалізація та одночас-
но індивідуалізація художньої діяльності відбу-
вається шляхом активних дій та  особистісно-
го ставлення особистості, яка  засвоює та при-
власнює для себе, адаптуючи  в індивіду-
альній свідомості та самосвідомості, загаль-
ний склад накопиченого впродовж історич-
ного розвитку людського досвіду, закладено-
го у формах культури [2, с. 502].
Психологія підкреслює важливість естетич-

ного розвитку для гармонійного розвитку осо-
бистості кожної людини. Як відзначають бага-
то дослідників, у тому числі основоположник
гуманістичної психології А. Маслоу, «освіта за
допомогою мистецтва» – один з правильних
способів навчання й виховання, тому що вона
відкриває людині шлях до самої себе, до свого
духовного світу, така освіта незамінна на шля-
ху самоактуалізації [6, с. 112].
На неможливість виховання людини, по-

чинаючи з дитинства, поза культурою су-
спільства вказує М. Каган, зазначаючи, що пе-
дагогіка оперує поняттями «освіта», «вихован-
ня», «навчання», а поняття «культура» не ви-
користовує як  категорію формування люди-
ни, у той час  як саме культура виступає спо-
лучною ланкою між соціальним і генетичним
в особистості й робить людину членом циві-
лізованого суспільства [3]. Особливе місце в
освоєнні світу в структурі людської діяльності
приділяється художній культурі й  мистецтву,
що виступає  як  центральна підсистема куль-
тури.
В основу розкриття механізму  культурно-

го розвитку (соціалізації)  дитини в культур-
но-історичній концепції Л. Виготського була
покладена  єдність соціального й індивідуаль-
ного в розвитку особистості, що відбиває
зовнішній (присвоєння культурної спадщини,
суспільного досвіду) і внутрішній фактор роз-
витку (придбання автономності , само-
стійності й відповідальності в прийнятті
рішень та організації діяльності) [1].
Певною «культурною формою», що здат-

на забезпечити підлітку не тільки формуван-
ня пізнавальних процесів,  але  й  необхідні
умови особистісного розвитку, активного
«вростання» в культуру, формування її як  суб’-
єкта культури витупає мистецтво як підсис-
тема культури.
Намічений нами вектор дослідження, що

розглядає  мистецтво  як  детермінанту соціо-
культурного становлення особистості дитини,
шлях її «вростання» у культуру, соціалізацію
(пізнання її цінностей, присвоєння норм
людського буття) й «індивідуалізацію» (як
«відкриття», твердження себе, подолання
труднощів емоційно-почуттєвих, соціально-
адаптивних процесів і формування як суб’єкта
культури) в умовах освітнього простору набу-
ває особливого значення  (Д. Фельдштейн).
Соціалізація розглядається нами як процес

і результат засвоєння підлітками соціального
досвіду внаслідок системного педагогічного
та інтелектуального впливу результатів діяль-
ності соціально-виховних інститутів. Саме
тому для організації життєдіяльності підлітків
особливо важливого значення набувають різні
цілеспрямовано-організовані форми соціалі-
зації, зокрема, форми організації дозвілля поза
уроками в школі та поза навчально-виховним
процесом у школі.
У підлітковому віці набуває актуальності

суспільно корисна, соціально значуща інди-
відуально-особистісна діяльність. Відповідно
до цього формування соціального досвіду
підлітків повинно відбуватися завдяки орга-
нізації спільної соціально-виховної, суспільно
корисної та культурно-дозвіллєвої діяльності;
індивідуалізація та надання підліткам права
вибору найбільш вагомої для них справи, а
також координації установок усіх зацікавлених
осіб, які діють у цьому соціальному середо-
вищі.
Завдання позакласної та позашкільної ро-

боти в загальноосвітній школі полягає в за-
кріпленні, збагаченні та поглибленні знань, на-
бутих у процесі навчання, застосуванні їх на
практиці; розширенні загальноосвітнього кру-
гозору учнів, формуванні в них наукового
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світогляду, вироблення вмінь і навичок само-
освіти; формуванні інтересів до різних галу-
зей науки, техніки, мистецтва, спорту, вияв-
ленні й розвитку індивідуальних творчих
здібностей та нахилів; організації дозвілля
школярів, культурного відпочинку та розумних
розваг; поширенні виховного впливу на учнів
у різних напрямах виховання.
На основі ціннісного підходу до пізнання

світу культури через мистецтво як підсисте-
ми культури, інтеріоризації та взаємопроник-
нення  цінностей  мистецтва в ціннісну струк-
туру особистості дитини (С. Анісімов,  Є. Бон-
даревська,  М. Мід,  М. Каган та ін.) та на про-
веденому аналізі негативних та позитивних
чинників, що визначають сучасну ситуацію
соціалізації підлітків, доходимо висновку, що
використання мистецтва як феномена куль-
тури, який виконує історично обумовлену,
соціально-психологічну роль у трансляції со-
ціального досвіду й культурної спадщини у
своєрідній емоційно-практичній формі вира-
ження, забезпечує створення «спеціальних
умов», особливого сприятливого середовища
для «вростання» в культуру підлітка, який, ви-
пробуючи соціальні ролі та поведінкові нор-
ми дорослих, прагне до самоутвердження.
Мистецтво як поліфункціональний фено-

мен виступає детермінантою  соціокультур-
ного становлення особистості підлітка,
пізнання й присвоєння   цінностей культури,
формування суб’єктних якостей особистості
й психічного здоров’я дитини. При цьому
важливо враховувати вплив засобів масової
комунікації, які в сучасному соціокультурному
просторі стають найдоступнішим способом
пізнання дійсності і, на жаль, подекуди про-
пагують аморальні, асоціальні  форми пове-
дінки.
Спеціально організоване  «поліхудожнє»,

корекційно-розвивальне середовище,  орга-
нічно інтегроване в загальну систему освіт-
нього процесу, побудоване на  використанні
різних видів мистецтва як «системи знакових
систем», що організується педагогом і психо-
логом, забезпечує «вростання» в культуру, ак-

тивне функціонування й самовираження
підлітка, реалізацію його потенціалу в соціо-
культурному становленні особистості.
Художня діяльність як особливий емоцій-

но-практичний вид у системі  діяльності ак-
тивізує пізнавальну й соціальну активність
підлітка, сприяє  прояву  його як  суб’єкта куль-
тури. Складності емоційно-особистісних і со-
ціально-адаптивних процесів підлітка, що ус-
кладнюють соціалізацію,   визначають не-
обхідність супроводу його розвитку  в умовах
освітнього простору, надання йому  своєчас-
ної психологічної допомоги з використанням
ефективних арттехнологій (педагогічних та
терапевтичних), які й здійснює мистецтво, з
метою оптимізації процесу формування осо-
бистості, її соціокультурної складової [4, с. 11].
Позашкільні навчально-виховні заклади –

широкодоступні заклади освіти, які надають
дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямова-
ну на здобуття знань, умінь і навичок за інте-
ресами, забезпечують потреби особистості у
творчій самореалізації та організації змістов-
ного дозвілля, до яких належать палаци, бу-
динки, станції, клуби й центри дитячої та
юнацької творчості, позашкільні об’єднання,
клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, шко-
ли мистецтва, студії, бібліотеки, оздоровчі та
інші заклади, які покликані створювати «по-
ліхудожнє», корекційно-розвивальне соціалі-
заційне середовище. Об’єднуючись у гуртках,
клубах, товариствах на основі зацікавленості
певним видом мистецтва (це можуть бути
вокально-інструментальний гурток, будь-яке
об’єднання фольклорно-етнографічного, теат-
рального, хореографічного, поетичного, цир-
кового тощо напрямку), підлітки швидко втра-
чають  властиву багатьом підліткам і юнакам
скутість, у них виникає почуття ідентичності
й рівноправності, що дозволяє їм бути сами-
ми собою та більш повно розкривати свої
можливості, краще розуміти художні твори,
себе й інших.
Художній твір репрезентує соціально

прийняті взірці поведінки, суджень, оцінок.
Сам процес творчості в мистецтві акумулює
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в собі враження, події й факти, узяті з
дійсності. Мистецтво вводить людину в коло
соціального життя, впливаючи на особисті
сторони людської істоти.
Зміст соціалізації на основі художньо-

естетичної діяльності в підлітковому віці
складає:

• особистісний розвиток у процесі загаль-
ної освіти, зокрема вивчення предметів гума-
нітарної, художньо-естетичної спрямованості;

• громадська й творча активність у
шкільному та позашкільному житті (художня
самодіяльність, гурткова робота та ін.);

• аматорські заняття художньо-естетич-
ною творчістю в гуртках та інших формах по-
закласної та позашкільної виховної діяльності;

• участь як у повсякденному житті своєї
родини (домашня праця, родинна взаємодо-
помога тощо), так і в традиційних родинних
святах та обрядах;

• соціальна комунікація як засіб обміну
інформацією, прийняття її та «входження» в
соціальні акти спілкування: формальне й не-
формальне спілкування, у тому числі й у про-
цесі художньо-творчої діяльності: спілкуван-
ня з твором мистецтва, його автором, у про-
цесі прояву власної творчості тощо.
Провідну  роль у засвоєнні соціального

досвіду учасниками позашкільних об’єднань
відіграє різноманітна діяльність (навчальна,
ігрова, художня, спортивна, трудова тощо), у
яку вони включаються з перших хвилин пе-
ребування в них. Специфіка названих видів
діяльності полягає в тому, що створюється така
ситуація, за якої підлітки не тільки засвоюють
соціальний досвід, але й відтворюють його за
рахунок активного впливу на інших людей, на
навколишню дійсність через свою діяльність
(наприклад, концертну як одного з найпоши-
реніших та найулюбленіших форм прояву ху-
дожньо-творчої індивідуальності підлітків). У
результаті позитивного впливу групи шко-
лярів на кожного учасника діяльності, а також
кожного школяра один на одного в них підви-
щується особиста активність, змінюється си-
стема стосунків з дорослими й однолітками,

виникають нові мотиви поведінки, установ-
ки й ціннісні орієнтації [4, с. 4].
Позашкільні об’єднання надають своїм

членам значні можливості для спілкування, що
виступає найважливішим фактором процесу
їхньої соціалізації. Цьому сприяють форми й
художньо-естетичний зміст діяльності позаш-
кільних об’єднань: підготовка й проведення
різного роду конкурсів, трудових справ, ве-
чорів відпочинку, вечорів поезії, зустрічей,
КВК тощо. Перераховані форми діяльності
найбільшою мірою задовольняють домінуючі
потреби підлітків у спілкуванні, у тому числі
й з мистецтвом, а головне — у самоствер-
дженні. Крім того, завдяки спілкуванню, вони
одержують інформацію про досвід, що їм не-
обхідно засвоїти й перетворити у власні по-
гляди, думки, установки, норми поведінки.
У  загальному вигляді процес соціалізації

в позаурочній та позашкільній діяльності ху-
дожньо-естетичної спрямованості уявляєть-
ся як становлення в людині образу його «Я».
Образ «Я» – це розуміння себе, ставлення до
себе. Вищий рівень його розвитку – само-
свідомість. Підлітки прагнуть глибше розібра-
тися у своєму характері, у своїх почуттях, у
своїх діях і вчинках, правильно оцінити себе
та свої можливості, у ході постійного зістав-
лення з певними художніми образами, зобра-
женими в певному виді мистецтва властиви-
ми йому засобами. У цьому плані привлас-
нення духовного пласту культури, но даної у
формах мистецтва, традицій, обрядів, звичаїв
тощо, тісно пов’язане з індивідуальними пе-
реживаннями суб’єктом художньої діяльності
свого унікального життєвого світу як психо-
логічного простору [2, с. 524].
Отже, виступаючи детермінантою соціо-

культурного становлення  дитини й зберіга-
ючи історично зумовлену соціально-психо-
логічну роль у трансмісії соціального досвіду,
мистецтво й художня діяльність забезпечують
розвиток різних особистісних утворень, серед
яких  такі компоненти,  як: пізнавально-семі-
отичний; культурно-комунікативний;  рефлек-
сивний;  емоційно-почуттєвий;  художньо-
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творчий, які є суттю мистецтва та сприяють
соціалізації й освітньо-соціальній адаптації
підлітка.

 Соціокультурне становлення особистості
дитини за допомогою мистецтва здійснюєть-
ся в художній діяльності, що, виступаючи як
культурно-історичний, специфічний вид
людської діяльності в системі діяльності,
трансформуючи суб’єктно-предметний зміст
культури в емоційно-практичному вираженні,
забезпечує  реалізацію підлітка як суб’єкта
культури  на  різних стадіях онтогенезу [2,
с. 505].
Діяльність клубних об’єднань, гуртків,

студій, шкіл мистецтв, будинків творчості за
місцем проживання характеризується розвит-
ком якісно нового рівня можливостей вико-
ристання позанавчального часу, спрямовані-
стю на особистісний розвиток дитини в
різних видах творчої діяльності та спілкуван-
ня. Специфіка соціально-педагогічної діяль-
ності клубних об’єднань та інших позауроч-
них та позашкільних форм виховної роботи
полягає в тому, що вона враховує особливості
регіональної, місцевої освітньо-виховної сис-
теми з метою організації успішного процесу
соціалізації [5, с. 5]. Саме тому назріла не-
обхідність активніше використовувати можли-
вості вільного від навчання часу для форму-
вання тих особистісних якостей підлітків, що
сприяють їх успішній соціалізації.
Таким чином, художньо-естетичну позау-

рочну та позашкільну діяльність як фактор со-
ціалізації підлітків необхідно розглядати в та-
ких напрямках: виховання національно свідо-
мого громадянина, який би орієнтувався на
загальнолюдські гуманістичні цінності, оскіль-
ки мистецтво завжди несе в собі гуманізм,
сприяє успішній соціалізації; виховання здат-
ності до самовизначення та самореалізації в
різних сферах діяльності; виховання потреби
активної участі у творчому перетворенні соц-
іальної дійсності з метою її гуманізації. Худож-
ньо-естетична позаурочна та позашкільна
діяльність як фактор соціалізації підлітків най-
краще сприяє формуванню базової культури

підлітків, створенню сприятливих умов для
творчої самореалізації підлітків, створенню
суб’єкт-суб’єктної взаємодії в умовах педаго-
гічної та художньо-естетичної співтворчості,
здійсненню соціально-педагогічного захисту
підлітків, підвищенню рівня самостійності
підлітків, компенсує дефіцит культурного
спілкування в середовищі однолітків, мож-
ливість отримання додаткової освіти  відпо-
відно до життєвих планів та інтересів підлітків.
Подальші перспективи дослідження пов’я-

зані з питаннями аналізу бюджету вільного
часу підлітків як передумови визначення про-
відних напрямів цілеспрямованого процесу
їхньої соціалізації засобами художньо-естетич-
ної діяльності, визначення форм та методів
залучення учнівської молоді до опанування
художньо-естетичними традиціями рідного
краю.
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ДІЯЛЬНІСТЬ студентів із
засвоєння змісту освіти

здійснюється в різноманітних фор-
мах навчання, характер яких зумов-
лений різними чинниками: метою й
завданнями навчання, кількістю сту-
дентів, охоплених навчанням, особ-
ливостями окремих навчальних про-
цесів, місцем і часом навчальної ро-
боти студентів, забезпеченістю
підручниками й навчальними по-
сібниками тощо. Організація на-
вчальної роботи у вищих навчальних
закладах України регламентується
«Положенням про організацію на-
вчального процесу у вищих навчаль-
них закладах» (наказ МОН України
від 2 червня 1993 року № 161). Упев-
нений поступ сучасної вітчизняної
вищої школи до європейської універ-
ситетської спільноти робить актуаль-
ним пошук нових підходів і вдоско-
налення досвіду організації навчаль-
ної роботи зі студентами. Особливо
важливим стає педагогічний пошук
викладачів коледжів, тому що в сис-
темі викладання цих закладів усе
більш актуальнним стає науковий
компонент.
Мета цієї статті полягає в чіткому

визначенні такої форми навчальної
роботи, як практичне заняття. Авто-
ри розглядають можливі труднощі
при проведенні практичних занять,
а також необхідні умови для їх про-
ведення, спираючись на власний
досвід. Теоретичні міркування
підкріплені конспектом-сценарієм
відкритого практичного заняття з
бухгалтерського обліку на тему
«Звітність підприємства».

ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß  ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÕ ÇÀÍßÒÜ

Селютіна С. А.,
Дімитрова Л. О.

Серед різноманітних  форм
організації навчальної діяльності у
вищих навчальних закладах прак-
тичним заняттям відводиться важ-
ливе місце. Практичні заняття є
однією з найефективніших форм
проведення навчальної роботи,
оскільки вони, крім основного
призначення, допомагають викла-
дачу краще пізнати інтелектуаль-
ний рівень кожного зі студентів,
донести до них потрібні знання та
перевірити, як ці знання засвоєні.
Практичні заняття також згуртову-
ють студентський колектив, вихо-
вують  демократичний  стиль
спілкування.
У сучасній вищій школі виді-

ляють такі функції практичних за-
нять [1]:

— пізнавальна – проявляється
в тому, що на практичних заняттях
закріплюється знання студентів, які
отримані на лекції та при само-
стійному опрацюванні матеріалу,
крім того, наявність пізнавальної
функції передбачає можливість об-
говорення на семінарах питань, які
не ввійшли до лекції;

— виховна  — випливає  з
пізнавальної, оскільки глибоке
пізнання пов’язане з усвідомлен-
ням теоретичних положень та
ідей, з формуванням світосприй-
няття. Атмосфера взаємодовіри та
взаєморозуміння, створена досвід-
ченим викладачем на практичному
занятті, дозволяє організувати про-
цес міркування студентського колек-
тиву в належному напрямку;

— контрольна – полягає в тому,
що саме на практичних заняттях роз-
криваються сильні та слабкі сторо-
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ни в підготовці студентів. Викладач має мож-
ливість систематично аналізувати та оцінюва-
ти рівень роботи групи в цілому, кожного сту-
дента окремо, відповідним чином реагуючи на
негативні моменти засвоєння матеріалу.
Практичне заняття в широкому розумінні

– це заняття, яке відрізняється від лекції. Кож-
не таке заняття тісно пов’язане з лекційним
курсом певного предмета, сприяє вироблен-
ню в студентів умінь та навичок самостійно й
систематично здобувати знання з навчальних
курсів (вивчення та конспектування першо-
джерел, матеріалів підручників та посібників,
підготовка рефератів, доповідей і виступів
тощо), що активізує педагогічний процес, ро-
бить його більш ефективним. Але якщо лек-
ція закладає основи наукових знань в узагаль-
неній формі, то практичні заняття покликані
поглибити, розширити й деталізувати ці знан-
ня, виробити в студентів навички щодо їх ви-
користання на практиці, розвинути ініціати-
ву студентів до самостійного опрацювання
матеріалу. Практика показує, що найкраще зас-
воєння курсу досягається, якщо після лекцій-
ної теми планом передбачені практичні занят-
тя з цієї ж теми, і лише після цього починаєть-
ся опрацювання нової теми в тій же послідов-
ності. При цьому бажано, щоб інтервал між
лекціями та практичними заняттями не пе-
ревищував трьох – чотирьох днів.
Розрізняють такі види практичних за-

нять [1]:
— семінарське заняття – форма навчаль-

ного процесу, що полягає в обговоренні сту-
дентами теми навчальної програми під керів-
ництвом викладача;

— практичне заняття – заняття, на яких
виконуються вправи та завдання під керівниц-
твом викладача з метою формування;

— лабораторна робота – заняття, пов’я-
зані із застосуванням розумових та фізичних
зусиль для розв’язання наукових та життєвих
завдань.
Семінарські заняття покликані забезпе-

чити розвиток творчого професійного мис-
лення, пізнавальної мотивації та професійно-
го використання знань у навчальних умовах.
Методика проведення семінарського заняття
залежить від його виду. Розглянемо види се-

мінарських занять, що найчастіше використо-
вуються при викладанні дисциплін.

Семінар-бесіда не вимагає підготовки ре-
фератів та доповідей студентів, але передба-
чає знання фактичного матеріалу з того чи
іншого питання й уміння донести ці знання в
усній формі перед аудиторією (групою). У ре-
зультаті бесіди заняття переростає в розгор-
нуту бесіду з групою, під час якої не лише ос-
новні питання винесені на заняття, а й дру-
горядні на більш глибоке та свідоме засвоєн-
ня фактичного матеріалу. варіант: запитання
ставлять до всієї групи. Бажаючі піднімають
руки, вирішують, хто буде відповідати пер-
шим. Під час відповіді або вже після можна
попросити одного з тих, хто піднімав руку, до-
повнити те, що сказав попередній  студент.
Так бесіда з одним  студентом  переростає в
бесіду з групою.
Питання, що застосовуються в розгорнутій

бесіді, повинні відповідати таким вимогам:
— не повторювати дослівно формулюван-

ня відповідних пунктів плану лекцій та про-
грами курсу;

— охоплювати суть проблеми;
— формулювання питання повинно спо-

нукати до праці з першоджерелами.
Семінар-коментоване читання. Цей вид

семінару проводиться шляхом читання окре-
мих тез першоджерела з паралельним комен-
тарем. Науковий коментатор може здійсню-
ватись як викладачем, так і окремими студен-
тами. Коментоване читання допомагає сту-
дентам розібратися в змісті першоджерел.
На семінарські заняття виносяться ключові

теми курсу, засвоєння яких зумовлює якість
професійної підготовки, а також питання, най-
важчі для розуміння. Отже, семінар передба-
чає самостійне здобуття студентами знань з
різних джерел з наступним колективним об-
говоренням результатів цієї роботи.

Просемінари – на них відбувається прак-
тична підготовка студентів до роботи. Вона
здійснюється  шляхом  опрацювання першо-
джерел, конспектів, тез доповідей, обговорен-
ня письмових рефератів, раніше підготовле-
них окремими студентами та прочитаних усій
групі до семінару.

Семінар-конференція, на відміну від семі-
нару-коментованого читання, передбачає по-
внішу та детальнішу підготовку. Крім того, він
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проводиться, як правило, не з однією групою
студентів, а з цілим потоком. На семінарі-кон-
ференції більш виражена самостійність сту-
дентів в опрацюванні та висвітленні певних
питань теми, тому що їх виступи мають не
лише навчальний, а й дослідницький харак-
тер. Як правило, конференцію проводять зак-
лючним заняттям з вивченої теми. Для того,
щоб питання було опрацьовано й висвітлено
повно та на належному науковому рівні, за
кожним питанням закріплюються 2–3 студен-
ти, з яких один буде основним доповідачем, а
решта – співдоповідачами чи опонентами.
Семінар-конференція може проводитись

за такою схемою:
• вступне слово викладача;
• виступ основного доповідача в межах

10–15 хв.;
• виступи співдоповідачів (опонентів у ме-

жах 5–7 хв.);
• запитання студентів і керівника семі-

нарського заняття доповідачам;
• відповіді на запитання доповідача або

співдоповідачів;
• заключне слово викладача: оцінка ви-

ступів; настанови щодо підготовки до наступ-
них занять.

Семінар за методом малих груп передба-
чає поділ академічної групи на 3–4 малі групи
з 5–6 осіб. Групи формуються за бажанням сту-
дентів. У кожній групі обирається керівник.
При підготовці до такого семінару необхідно
скласти детальний план розгляду кожного
питання. У ньому повинні знайти відобра-
ження досліджені першоджерела, рекомендо-
вана викладачем додаткова література, яку ке-
рівник групи розподіляє між усіма членами.
За день до семінару малій групі доцільно зібра-
тися разом, щоб обговорити вивчену на інди-
відуальних заняттях додаткову літературу,
уточнити відповіді на питання викладача,
сформулювати власні питання, визначити
готовність до семінару. Розгляд кожного пи-
тання на семінарі починається з виступу гру-
пи-доповідача, що призначається викладачем.
Доповідачем може бути не один, а кілька сту-
дентів, група-доповідач відповідає на ті пи-
тання, які задає група-опонент, що призначе-
на викладачем. Група-опонент коментує
відповіді, пропонує власні варіанти, прово-
дить узагальнення щодо доповіді.

Семінар-екскурсія – одна з форм проведен-
ня такого семінару – заняття безпосередньо
на підприємстві ( в установі банку, податковій
інспекції). Інший різновид семінару – екскурсії,
– проведені у формі лекції. Щоправда, на сьо-
годні не існує музею з бухгалтерського обліку,
проте організуються тематичні виставки в
історичних музеях. У кращому випадку орга-
нізовують кабінет-музей  бухгалтерського об-
ліку на кафедрі або тематичні виставки у ВНЗ.
Практикується огляд відповідних експозицій
музею під керівництвом викладача та екскур-
совода, після чого студенти виконують пись-
мову роботу з отриманої інформації.

Семінар-дискусія – змістом питань, що
виносяться на обговорення такого семінару,
можуть бути проблеми, з яких ведеться дис-
кусія в науковій літературі. До вибору теми слід
підходити обмірковано. При відповідній підго-
товці ці питання можуть бути винесені на
обговорення (одному доповідачеві доручаєть-
ся викласти одну з існуючих точок зору, а
іншому – протилежну).

Семінар-контрольна – проводиться у виг-
ляді самостійної письмової роботи студентів
за окремими питаннями. Форма та обсяг цієї
роботи можуть бути різними. Іноді їх прово-
дять без попередження, за раніше вивченим
матеріалом, частіше за запланованою на цей
семінар темою або за одним з її питань. Для
запобігання списування кожному студенту
може даватися окреме питання.

Спецсемінар – це семінари, які проводять-
ся за відміною від лекційного курсу темою,
метою яких є поглиблене вивчення окремих
науково-практичних проблем, з якими може
зіткнутися майбутній спеціаліст. Спецсемінар
проводиться, як правило, під керівництвом
фахівця з цього питання. Таким чином, се-
мінар набуває характеру наукової школи, яка
привчає студентів до співпраці, колективно-
го мислення й творчості.

Семінар-колоквіум – являє собою співбе-
сіду викладачів зі студентами, має на меті го-
ловним чином з’ясування рівня знань та їх по-
глиблення. Колоквіум – це форма контролю
за самостійною працею студентів за першо-
джерелами, форма перевірки їх знань — одна
з різновидів усного іспиту й метод поглиблен-
ня, закріплення знань студентів, оскільки  під
час бесіди викладач пояснює складні питан-
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ня, що виникали в студентів. Колоквіум
містить елементи перевірки знань і консуль-
тацій. Але не можна перетворювати колокві-
ум ні в консультацію, ні в іспит.
Завдання колоквіуму – досягти глибокого

вивчення студентами рекомендованих робіт,
здійснити контроль за самостійною роботою
студентів. Оскільки колоквіум є перевіркою
знань студентів, він проводиться як індивіду-
альна бесіда викладача зі студентом, але ос-
кільки одним з головних завдань колоквіуму є
поглиблення знань студентів, співбесіду по-
трібно проводити в присутності групи сту-
дентів.
Практичні заняття покликані показати та

довести до свідомості студента зв’язок теорії
з практикою, навчити студентів застосовува-
ти теоретичні знання на практиці, навчити
використовувати технічні прийоми у вирі-
шенні практичних питань, різноманітних об-
лікових розрахунків тощо.
Будь-яке заняття повинно бути чітко струк-

туроване. Так, практикою вироблено низку
вимог, відповідно до яких матеріали практич-
них занять повинні містити в собі:

– назву заняття;
– дату проведення;
– цілі заняття;
– питання та основні поняття, що розгля-

даються на занятті;
– хід заняття;
– допоміжні матеріали з теми заняття;
– список рекомендованих джерел.
Проведення практичного заняття можна

поділити на етапи (які варіюють, залежать від
мети):

– вступ (оголошення теми, зв’язок з лек-
цією, зв’язок з попередньою темою);

– перевірка присутності студентів;
– практичне заняття з вивченням матері-

алу (виклад нової інформації, інструктаж по-
дальшої роботи над темою, завдання для са-
мостійної роботи);

– практичне заняття із закріпленням ви-
вченого матеріалу (розв’язування вправ
різних видів і ступеня складності);

– практичне заняття з повторенням мате-
ріалу (повторення: усне опитування, письмова
робота);

– проведення підсумків;
– оголошення домашнього завдання.

Виникає чимало дискусій щодо того, чи
потрібно вести облік студентів. Проте досвід
показує, що студенти відчувають зацікав-
леність та небайдужість викладача, якщо ве-
деться регулярний облік: викладач знає, хто з
студентів не був на практичному занятті з пев-
ної теми і, отже, приділить йому більше уваги
– з’ясує причину невідвідування занять, пе-
регляне його конспекти тощо. У будь-якому
разі облік відвідування дисциплінує студентів
та запобігає невідвідуванню занять без поваж-
них причин.
Одним з найбільш суттєвих етапів прове-

дення практичних занять є розв’язування за-
дач. Усі вправи й завдання, що задаються сту-
дентам на практичному занятті, повинні бути
завчасно розв’язані викладачем. Останній
повинен відчувати аудиторію, якщо необхід-
но, додатково пояснювати матеріал. У про-
цесі виконання вправ студентам можна доз-
волити користуватися підручниками, конс-
пектами лекцій та консультацією викладача.
Але в будь-якому разі викладач повинен
слідкувати та безпосередньо перевіряти на ро-
бочих місцях виконання роботи, активізуючи
тим самим роботу студентів.
Робота викладача проявляється через за-

няття. Проте таке виявлення якості роботи
іноді може бути лише зовнішнім [2, с. 420]. На-
приклад, на відкритому занятті викладач на-
магається вразити, у першу чергу, зовнішніми
ефектами. Незважаючи на зовнішню витри-
маність заняття, ефективним його назвати ще
не можна. Ефективність заняття проявляєть-
ся в кінцевому результаті, тобто в тому, чи ово-
лоділи студенти певними знаннями та навич-
ками.
Як показує досвід, перше, на що необхід-

но звертати увагу,  – це час. На заняттях з бух-
галтерського обліку, на жаль, допускається
вкрай неефективне використання часу. Ос-
новними його поглиначами є задиктовуван-
ня умов задач, налаштування та підготовка до
наступного виду роботи, оцінювання.
Задиктовування умов задач є наслідком

того, що не всі кафедри можуть забезпечити
студентів практикумами з облікових дис-
циплін. Як правило, це відбувається з фінан-
сових причин: немає можливості придбати
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або же немає можливості видати власний
посібник.
Особливість проведення практичних за-

нять з облікових дисциплін полягає в тому, що
як студенту, так і викладачу доводиться мати
справу з різними бланками облікової докумен-
тації. Їх підготовка до роботи вимагає незнач-
ного часу, але в цілому може забрати до 20%
часу, відведеного на заняття. Як цього можна
уникнути? По-перше, студенти повинні бути
завчасно попереджені про те, який саме бланк
складатиметься.
Корисним є те, щоб студенти звикли до

певного виду роботи й готувались зазда-
легідь. Так, наприклад, багато викладачів
практикують проведення так званого «дик-
танту» на початку заняття, який розрахова-
ний, залежно від складності, на 4–5 або 10–
15 хвилин і являє собою відповіді на питання
в письмовому вигляді. Його проведення
дійсно дає ефективні результати: налаштуван-
ня на тему заняття, повторення лекційного
матеріалу, перевірка домашнього завдання.
Диктант може бути проведений у різних

формах:
1) викладач читає зміст господарської опе-

рації, а студент на окремому папері, який потім
здається, записує бухгалтерську проводку;

2) викладач читає твердження з лекційно-
го матеріалу, студент ставить плюс навпроти
порядкового номера твердження та мінус,
якщо не погоджується;

3) викладач дає мінізавдання, яке було скла-
довою частиною домашнього завдання, тим
самим перевіряючи його виконання студен-
тами.
Техніка оцінювання – найбільший погли-

нач часу. З метою активізації роботи студента
прийнято користуватись таким стимулом, як
оцінювання якомога частіше, тобто оцінюва-
ти кожен вид роботи кожного студента. При-
чому, ці оцінки студенти повинні знати одра-
зу. В іншому випадку роль оцінки знижуєть-
ся. Як цього можна досягти? Як правило, усі
види робіт, за які виставляється оцінка, мож-
на поділити на письмові й усні. До письмо-
вих робіт відносяться вже згадуваний нами
диктант, виконання вправ, перевірка домаш-
нього завдання, інші види самостійної робо-
ти. До усних – опитування, ігрові види робіт,
ситуаційні вправи. Перевірку та оцінювання

письмових робіт доцільно здійснювати під час
виконання студентами вправ із підручника або
з підготовлених викладачем карток. У деяких
випадках можна залучити студентів до цієї
роботи. Перелік таких «поглиначів» часу мож-
на продовжити, але потрібно пам’ятати ос-
новне: кожна хвилина повинна бути насиче-
на працею. Ми не закликаємо перевантажу-
вати студентів, але забезпечити їх роботу на
занятті – обов’язок викладача.
Наступним чинником, який впливає на

ефективність заняття, є формування мети зав-
дань, що розв’язуються на ньому. Студенти
набагато ефективніше працюють тоді, коли
вони знають, для чого виконується те чи інше
завдання.
Ще однією важливою рисою ефективно-

го заняття є його емоційне спрямування.
Воно може здійснюватись у двох напрямках:
«викладач – студент» і «студент – викладач».
У площині «викладач – студент» це повинно
здійснюватись шляхом заохочення студентів,
недопущення диктатури викладача, доброзич-
ливість. При цьому завжди актуальним зали-
шається питання про те, як зберегти певну
розумну дистанцію між викладачем і студен-
том, щоб взаємини між ними були й об’єктив-
ними, і довірливими водночас. Найкраще це
досягається, якщо викладач бере напрям на
співробітництво, яке реалізується через доб-
розичливий контроль продумане спілкуван-
ня, зацікавлений діалог.
Керувати емоціями в площині «студент –

викладач» викладачу, як правило, важче. Це
пояснюється тим, що особисті стосунки між
студентами сформовані поза межами заняття.
А тому досвідчений викладач може без особ-
ливих зусиль виявити малі групи, їх лідерів
тощо. Добре, якщо група в цілому дружня. Але
якщо вона замкнена, розбита на підгрупи, вик-
ладачу необхідно відстежити ці взаємини й
керувати емоційними забарвленнями заняття.
Цього найлегше досягти, якщо організувати
роботу студентів на занятті таким чином, щоб
особисті стосунки між студентами формува-
лись на основі співпраці.
Таким чином, спираючись на практичний

досвід і аналіз літератури з проблеми, ми дійшли
висновку, що практичні заняття тісно пов’язані
з усіма видами навчальної роботи і, передусім, з
лекційним викладанням та самостійною робо-
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тою студентів. Тому їх ефективність багато в
чому залежить від якості лекцій та самопідго-
товки студентів. Визначимо найважливіші фак-
тори, що також впливають на ефективність про-
ведення практичних занять:

– чисельність групи: з одного боку, чим
більше група, тим більшу різноманітність знань
та навичок вона може мати; з іншого – вели-
ка група обмежує можливості кожного її чле-
на для участі та здійснення впливу один на
одного. При збільшенні розміру групи з’яв-
ляється тенденція до її поділу на підгрупи;

– склад групи: щоб бути результативною,
група повинна мати певний рівень знань.
Крім того, групі необхідні члени, які можуть
робити різні внески у вирішення покладених
на групу завдань: один – генератор ідей, дру-
гий – розпорядник, третій – виконавець тощо.
Модель ефективного заняття, на наш по-

гляд, базується на:
– індивідуально-творчих підходах викла-

дача до своєї роботи;
– науковому обґрунтуванні мети заняття;
– продуктивному використанні часу;
– атмосфері співпраці та доброзичливості;
– активній пізнавальній діяльності сту-

дентів тощо.
Практичні заняття покликані забезпечити

розвиток творчого професійного мислення,
пізнавальної мотивації та професійного вико-

Конспект-сценарій відкритого практичного заняття з предмета
«Бухгалтерський облік» на тему: «Звітність підприємства»

для спеціальності «Бухгалтерський облік»

Конспект-сценарій відкритого практичного заняття з предмета
«Бухгалтерський облік» на тему: «Звітність підприємства»

для спеціальності «Бухгалтерський облік»

ристання знань у навчальних умовах. Профе-
сійне використання знань – це вільне воло-
діння мовою відповідної науки, наукова
точність оперування формулювання, понят-
тями, визначеннями. Тому перспективи по-
дальших розвідок у цьому напрямку ми вба-
чаємо в пошуку ефективних методик форму-
вання навичок професійного мислення в сту-
дентів. Студенти повинні навчатись виступа-
ти в ролі доповідачів і опонентів, володіти
вміннями й навичками постановки та розв’я-
зання завдань і проблем інтелектуального ха-
рактеру, доведення й спростування, відсто-
ювання власної точки зору, демонстрації до-
сягнутого рівня теоретичної підготовки.

Література
1. «Положення про організацію навчаль-

ного процесу у вищих навчальних закладах»
(наказ МОН України від 2 червня 1993 року
№ 161).

2. Сластенин В. А. Педагогика : учеб. по-
собие для студ. высш. пед. учеб. заведений /
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ;
под ред. В.А. Сластенина. – М. : Изд. центр
«Академия», 2004. – 576 с.

3. Матеріали з досвіду організації на-
уково-дослідницької роботи студентів. –
Луганськ : Луган. політех. коледж, 2004.
– 240 с.

Мета: перевірити рівень знань студентів
з теми, уміння користуватися цими знання-
ми при розв’язанні  конкретних виробничих
ситуацій, розвивати логічне мислення, па-
м’ять, самостійність.
Оформлення дошки: написана назва

теми, девіз бухгалтера.
Тип уроку: бухгалтерський КВК.
Методи навчання:
– фронтальне опитування;
– рішення задачі зі складання  бухгалтерсь-

кої звітності (форма 1 «Баланс»).
Оснащення уроку: завдання, баланс ф. 1,

мікрокалькулятори.

Хід заняття:
Заняття розпочинається з перевірки при-

сутності студентів. Далі викладач повідомляє
студентам попередню інформацію щодо бух-
галтерської звітності:
Бухгалтерський облік, як відомо, — це про-

цес виявлення, вимірювання, реєстрації, на-
копичення, узагальнення, зберігання та пере-
дачі інформації про діяльність підприємства
користувачам для прийняття рішень. Підсум-
кове узагальнення інформації та одержання
підсумкових показників, що характеризують
діяльність підприємства, здійснюється шляхом
складання звітності за звітний період. Звітним
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періодом для складання фінансової звітності
є календарний рік, тобто період з 1 січня по
31 грудня. Проміжна звітність складається
щоквартально наростаючим підсумком з по-
чатку звітного року. Баланс підприємства
складається станом на кінець останнього дня
квартала або року.
Економічні рішення, які приймають корис-

тувачі фінансових звітів, вимагають оцінки
здатності підприємства генерувати грошові
кошти та їх еквіваленти, а також часу та впев-
неності в їх генеруванні. Власне, цим і визна-
чається, наприклад, спроможність підприєм-
ства здійснювати виплату заробітної плати або
розраховуватися з постачальниками, своєчас-
но повертати позики, сплачувати дивіденди.

Отже, метою складання бухгалтерської
звітності є надання користувачам для прий-
няття рішень повної, правдивої та неупере-
дженої інформації про фінансовий стан, ре-
зультати діяльності та рух коштів підприє-
мства.

Практичне заняття проводиться у формі
КВК. Для проведення заняття студенти гру-
пи  діляться на дві команди. Щоб познайо-
митися ближче з кожною з команд, необхід-
но провести конкурс «Вітання», який оці-
нюється в 5 балів.
Наступний конкурс «Кмітливі».
Кожна команда повинна дати відповіді на

21 теоретичне  питання (кожні три правильні
відповіді оцінюються в 1 бал).

Питання Відповіді 
1. Правові основи бухгалтерського обліку 
регулюються… 
2. Види звітності… 

Законом України « Про бухгалтерський 
облік і фінансову звітність в Україні». 
Фінансова, податкова, статистична 

3. Інформація, яка не містить помилок і 
упереджених думок… 

Достовірна 
 

4. Інформація, яка  розрахована на 
розуміння й однозначне тлумачення її 
користувачами… 

Дохідливість 

5. Фінансова звітність включає…. Баланс, звіт про фінансові результати, звіт 
про рух грошових коштів, звіт про рух 
власного капіталу 

6. Скільки розділів містить пасив балансу? 5 
7. Як називається 2 розділ активу балансу? Оборотні кошти 
8. Як називається 4 розділ пасиву балансу? Поточні зобов'язання 
9. У балансі стаття основні засоби 
відбивається в трьох оцінках. Яка з 
них включається в підсумок балансу? 

Залишкова вартість 

10. Особливість балансу… Рівність активу й пасиву 
11. Мета складання звіту про фінансові 
результати… 

Надання інформації про доходи й витрати 
діяльності підприємства 

12. Результат діяльності підприємства Прибуток, збитки 
13. На якому рахунку та яким чином 
визначається фінансовий результат 
діяльності підприємства? 

На рахунку 79 як різниця оборотів 

14. Мета складання звіту про рух 
грошових коштів 

Інформація про зміни в грошових коштах і 
їх еквівалентах 

15. Де зберігаються грошові кошти 
підприємства ? 

У касі відповідно до встановленого ліміту 
й на поточному рахунку в банку 

16. Мета складання звіту про власний 
капітал 

Розкриття інформації у складі власного 
капіталу 

17. Що відноситься до власного капіталу? Статутний капітал, пайовий капітал, 



56

Конкурс «Точність логічного мислення»
Конкурс «Точність логічного мислення»

полягає в наступному: кожній команді пропо-
нується письмове  завдання. На виконання
завдання дається 3 хвилини. Конкурс оці-
нюється в 1 бал.
ЗАВДАННЯ:
1.Підкресліть зайве слово:
Каса Касир Бухгалтер Бухгалтерія Чек

Сейф Гроші Урок Відомість Журнал Заробітна
плата Аванс Калькуляція
Рахунок Документ Інвентаризація Баланс

Звітність Дебет Залишок Учитель Сальдо Суб-
рахунок План Архів Виробництво Продукція
Поточний рахунок

2. Яке з цих слів не належить до бухгал-
терського обліку?
З л а б н а (баланс); тдесутн (студент);

б е д т е (дебет); колашиз (залишок); унхарок
(рахунок); одсьла (сальдо);  іхдод (дохід);
Витак  (актив );  з а л а н і  (аналіз);  куор

(урок); канб (банк); шоірг  (гроші);   а с в а н
(аванс);  умкодтен (документ ).
Конкурс «Ерудити»
Усім учасникам — практичні завдання. Не-

обхідно здійснити розрахунок і записати отри-
ману суму в певну статтю балансу. На основі
отриманих даних підрахувати розділи балансу
й зіставити актив і пасив балансу. Ураховується
правильність і швидкість виконання завдання.
На складання балансу дається 15  хвилин. Кон-
курс оцінюється в 16 балів (1 розділ активу ба-
лансу — 2 бали, 2 розділ активу балансу — 3
бали, 1 розділ пасиву — 3 бали, 3 розділ пасиву
— 1 бал, 4 розділ пасиву — 4 бали), за правильно
складений баланс додається ще 2 бали. За
швидкість ще 1 бал.
Конкурс « Капітани». «Щоб це означало?»
Кожному капітанові наданий малюнок,  не-

обхідно придумати назву. На обдумування даєть-

17. Що належить до власного капіталу? Статутний капітал, пайовий капітал, 
додатковий капітал, резервний капітал, 
нерозподілений прибуток, непокриті 
збитки, неоплачений капітал 

18. Що є статутним капіталом? Суму майна підприємства 
19. За рахунок чого формується 
резервний капітал? 

За рахунок відрахувань з прибутку 

20. На основі яких даних заповнюється 
фінансова звітність підприємства? 

На основі даних Головної книги, 
журналів і відомостей 

21. У якому обліковому регістрі 
відбивається рух грошових коштів у касі? 

Журнал – ордер 1 і відомість 1.1 

 
ся 3 хвилини. Оцінюється конкурс у 2 бали.
Поки капітани працюють, команди відга-

дують кросворд, правильно відгадане слово
0,5 бала.

 Конкурс « Естафета»
Капітан вибирає літеру, і команда пише сло-

ва бухгалтерського значення, які починаються на
цю літеру. Час — 1 хвилина. П’ять слів – 2 бали.

Підводимо підсумки уроку
Завдання додому

Анотація. Стаття містить аналіз прове-
дення практичних занять з економічних дис-
циплін та можливості підвищення їх ефек-
тивності. Автори розглядають можливі труд-
нощі при проведенні практичних занять, а
також необхідні умови для їх проведення,
спираючись на власний досвід. Теоретичні
міркування авторів підкріплені сценарієм
відкритого практичного заняття з бухгал-
терського обліку на тему «Звітність підприє-
мства».

Аннотация. Статья содержит анализ
проведения практических занятий по эконо-
мическим дисциплинам и возможности по-
вышения их эффективности. Авторы рас-
сматривают возможные трудности при про-
ведении практических занятий, а так же не-
обходимые условия для их проведения, опи-
раясь на собственный опыт.  Теоретические
рассуждения авторов подкреплены сцена-
рием открытого практического занятия по
бухгалтерскому учету «Отчетность предпри-
ятия».

Annotation. The purpose of this article is to
show problems relating with practical  lessons in
teaching Economic Subjects and the ways to
overcome them.

This article includes a synopsis of the open
lesson «Bookkeeping of Enterprise»
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ЗАВДАННЯ підготовки фахівців
у сфері економіки органічно

випливають з динаміки трансформації
українського суспільства та формуван-
ня ефективної національної економіч-
ної системи. Особливістю української
економіки є неможливість застосуван-
ня в чистому вигляді будь-якої зарубі-
жної моделі реформування, і, як пока-
зує світова практика, такий спосіб роз-
витку держави не ефективний. Тому
створення на базі національної куль-
тури парадигми економічного розвит-
ку стає першочерговим завданням для
вітчизняних науковців і практиків. Ос-
вітяни, відповідно до зазначеного, по-
винні виробити власні, національні
підходи та вимоги щодо підготовки
майбутніх економістів, використовую-
чи досвід розвинених держав, але без
його копіювання.   Напрямки розв’я-
зання цього складного завдання вис-
вітлені в працях В. Базилевича, Г. За-
дорожного, О. Корнійчука, Є. Куліка,
І. Лукінова та інших науковців.
Метою цієї статті є дослідження

особливостей національних підходів
щодо професійного становлення
фахівців у галузі економіки та запропо-
нування напрямків створення творчо-
го середовища при підготовці май-
бутніх економістів на початковому етапі
навчання.
Розвиток ринкових відносин в Ук-

раїні викликав зростання попиту щодо
навчання за економічними напрямка-
ми. Щорічно українська вища школа
випускає тисячі фахівців у сфері еко-
номіки, що призвело до перенасичен-

Зінченко В. О.
ня ринку праці кадрами цього про-
філю. Однак основною проблемою є
не тільки невідповідність вакантних
робочих місць кількості випускників,
а, що найважливіше, невідповідність
отриманих  ними  знань  реаліям
вітчизняної економіки, відсутність
відповідальності та соціальної спря-
мованості при прийнятті рішень. Про-
фесор економічних наук Харківського
національного університету Г. Задо-
рожний уважає, що професійне ста-
новлення сучасного економіста потре-
бує використання нової ідеології, яка
ґрунтується не на «безособистісному
техніко-економічному аспекті», а філо-
софії господарювання, господарській
етиці, господарському світогляді; ба-
зуються на розумінні інтересів колек-
тиву, держави та суспільства й перед-
бачає підготовку економістів, адапто-
ваних до національного господарсь-
ко-культурного середовища [1]. «Вибір
професії неминуче в умовах вищого
навчального закладу пов’язується з
чіткішим усвідомленням своєї позиції,
свого місця в суспільстві», – підкрес-
лює Є. Кулик [2].   Важливість ураху-
вання національних  інтересів у
рішенні економічних завдань на пер-
ший план ставиться такими видатни-
ми вченими-економістами, як І. Лукі-
нов та С. Злупко [3; 4]. Вони вважа-
ють, що розв’язання соціально-еконо-
мічних проблем повинно поєднува-
ти знання ринкової економіки, сучас-
них світових економічних методів та
засобів з урахуванням національних
особливостей економіки, історично-
го аспекту її розвитку, теоретичних
досягнень національної економічної
думки. «Національна економічна куль-
тура – могутнє джерело нашого про-
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гресу, установлення у світі, зростання добро-
буту. Економічна культура народу – це вся си-
стема реального буття, це господарські звичаї
та господарська практика, що формувались
протягом тисячоліть. Без її пізнання немож-
ливо успішно прийти у ХХІ століття, щоб зай-
няти гідне місце в загальному цивілізаційно-
му процесі», – упевнений професор С. Злуп-
ко [4]. О. Корнійчук, досліджуючи еволюцію
формування економічного мислення, визна-
чає такі вимоги суспільства до сучасної еко-
номічної діяльності, як наявність філософії гос-
подарювання, моральних й етичних норм
економічної діяльності, національного підхо-
ду та врахування особливостей українського
менталітету [5]. Л. Лазебник наголошує, що роз-
робка національної теорії економічного зростан-
ня повинна базуватися на врахуванні специфі-
чних особливостей країни й рухатися в напрям-
ку її інноваційного розвитку. Отже, українські
економісти, спираючись на могутнє джерело
економічної культури, повинні бути орієнтовані
на інновації, самостійність, творчість, знахо-
дження нестандартних рішень [6].
Педагоги вищої школи вважають, що таке

формування особистості сучасного фахівця
стає можливим завдяки впровадженню твор-
чого типу навчання, який має широкі можли-
вості щодо розвитку особистості й передба-
чає застосування широкого кола сучасних ме-
тодів та  прийомів, спрямованих на форму-
вання знань, умінь, інтересу до майбутньої
професії. Творче навчання забезпечує якісну
підготовку фахівців, які можуть ефективно ос-
воювати досягнення науки й техніки, орієн-
туватися та правильно переробляти потоки
інформації, усвідомлювати соціальний зміст
майбутньої професії, формувати й розвивати
свою життєву позицію, самостійно та відпо-
відально приймати рішення [7]. В. Вергасов
стверджує, що розвиток творчого мислення
має забезпечуватися шляхом активізації пізна-
вальної діяльності студентів на всіх етапах та
формах навчання [8].
Творче навчання  виникає , на думку

Е. Лузік, унаслідок «збільшенням кількості по-
шуково-творчих завдань у процесі навчання
та виховання, створення психологічної атмос-
фери співпраці викладача й учня» [9]. Але на

початковому етапі навчання майбутніх еко-
номістів забезпечити таку творчість при ви-
вченні фундаментальних економічних дис-
циплін не зовсім просто. Це пов’язане, по-
перше, з високим ступенем теоретизації на-
вчального матеріалу фундаментальних еконо-
мічних дисциплін і відірваністю його від ре-
альної господарської практики; по-друге, з
низьким рівнем у студентів молодших курсів
навичок пошуку, систематизації та аналізу
інформації; по-третє, з нерозумінням студен-
тами значущості знань з фундаментальних
дисциплін у майбутньому професійному ста-
новленні.
Незважаючи на визначену низку проблем,

науковці пропонують підходи щодо створен-
ня творчого навчання при підготовці фахівців
для економіки та бізнесу. Так, на думку Б. Місіко-
ва, для майбутніх економістів дуже важливим
є «дослідження економічних процесів» [10].
Таке дослідження, безумовно, буде супрово-
джуватися постійним пошуком та аналізом
ринкової інформації.
На підставі зазначеного нами були розроб-

лені власні підходи щодо створення творчого
середовища завдяки розв’язанню проблемних
та творчих завдань студентами економічних
спеціальностей І–ІІ курсів при вивченні фун-
даментальних економічних дисциплін. Вва-
жаємо, що проблемні завдання для майбутніх
економістів мають бути спрямовані на пошук
теоретичних засад для розв’язання ситуацій
реальної економічної практики. Метою таких
завдань повинен стати аналіз студентами
різних точок зору економістів-практиків і нау-
ковців щодо основних теоретичних і практич-
них аспектів економіки, діючої практики ла-
нок грошово-кредитної та фінансової систем,
проблем і перспектив перехідної економіки
країни, можливості використання досягнень
світової та вітчизняної економічної науки в ре-
альній практиці господарського життя. Творчі
завдання мають відображати знаходження
студентами реального прояву в господарській
діяльності економічних законів, явищ та кате-
горій; пояснення особливостей цього прояву
під впливом різноманітних факторів  зовніш-
нього середовища. Тому ці завдання необхід-
но спрямовувати на пошук студентами при-
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чин невідповідності економічної теорії прак-
тиці господарської діяльності та їх наслідків,
тенденцій розвитку сучасного господарства,
його окремих ланок, підвищення ефектив-
ності їх функціонування.
Наведемо приклади таких завдань з дис-

ципліни «Фінанси».
Завдання 1
Тема «Економічна сутність фінансів»
Це завдання застосовується в позаауди-

торній роботі. При його виконанні можлива
як індивідуальна, так і групова робота сту-
дентів.
При розгляді цієї теми на лекціях було вста-

новлено, що не існує єдиного визначення тер-
міна «фінанси». Тому необхідно для розумін-
ня економічної сутності фінансів знайти таке
визначення, яке надасть можливість узагаль-
нити існуючі наукові підходи. Для цього сту-
дентам необхідно виконати такі дії:

— з наукової, навчальної та періодичної
літератури вибрати максимальну кількість виз-
начень терміна «фінанси»;

— згрупувати вибрані поняття в кілька
груп за ознакою подібності;

— у кожній  групі виділити в трьох-чоти-
рьох словах сутнісну ознаку, що характеризує
цю групу визначень;

— дослідити, чи не несуть ці ознаки єди-
ного змісту, незважаючи на різну словесну
інтерпретацію, тобто чи не є ці ознаки змісто-
вими  синонімами;

— якщо вдалося виявити таку схожість, то
необхідно залишити від одної до трьох ознак,
що найбільш повно характеризують сутність
фінансів, та зробити спробу скласти власне
визначення терміна «фінанси»;

— усі етапи цієї роботи потрібно оформи-
ти письмово та подати викладачеві в установ-
лений термін на перевірку;

— під час роботи над завданням при ви-
никненні труднощів необхідно звертатися для
консультацій до викладача.
Завдання 2

Тема «Державні фінанси.
Бюджет та бюджетна система»

Це завдання застосовується для індивіду-
альної позааудиторної роботи студентів.
При розгляді теми викладач надає інфор-

мацію щодо напрямків виконання державою
завдяки використанню державних фінансів
своїх функцій, однією з яких є підтримка еко-
номічного розвитку народного господарства
країни. Діяльність держави в цій сфері досить
різноманітна, що потрібно підкреслити, наво-
дячи відповідні приклади. Державна підтрим-
ка малого бізнесу є одним з таких напрямків
економічної діяльності. Але виникає пробле-
ма щодо ефективності цих заходів і досить
незначних обсягів діяльності малого бізнесу в
країні. Студентам пропонується розглянути
причини існування цієї проблеми в Україні та
запропонувати шляхи щодо її вирішення при
здійсненні державної підтримки, виконуючи
такі дії:

— дібрати серед наукової, навчальної, пе-
ріодичної, нормативної та статистичної літе-
ратури матеріали, що стосуються цієї теми;

— вибрати в цих  літературних джерелах
визначення поняття «малого бізнесу»;

— з’ясувати роль і місце малого підприє-
мництва в розвитку економіки взагалі та на
прикладах розвинутих країн;

— виявити стан розвитку малого бізнесу
в Україні та визначити напрямки діяльності
держави щодо його підтримки;

— установити основні проблеми щодо
ефективного функціонування малого підприє-
мництва;

— виділити підходи науковців щодо усу-
нення цих проблем завдяки активній участі
держави та її фінансів;

— запропонувати (по можливості) власні
рішення цього питання;

— результати роботи оформити у вигляді
реферату, подати викладачеві для перевірки в
установлений термін;

— при виникненні питань під час роботи
над завданням звертатися за допомогою до
викладача.
Як бачимо з наведених прикладів, рішен-

ня проблемних і творчих завдань потребує
постійного пошуку інформації в різноманітних
джерелах, її систематизації та аналізу, вибору
відповідних методів розв’язання завдань,
оцінки власних дій тощо. Крім того, розв’я-
зання завдань такого типу дає можливість виз-



60

начити особливості української економіки; ус-
тановити відмінності впровадження ринкових
відносин в Україні від аналогічних процесів в
інших країнах; більш глибоко зрозуміти со-
ціально-економічні процеси, що відбувають-
ся в нашому суспільстві, а можливо, і знайти
майбутню сферу професійної діяльності.
Застосування індивідуальних завдань про-

блемного та творчого характеру дасть мож-
ливість реалізувати принципи особистісно
орієнтованого підходу, оскільки в процесі їх роз-
в’язання буде відбуватися взаємодія між сту-
дентом і викладачем, під час якої можливим є
коректування не тільки знань і вмінь студента,
але й його ставлення до навчально-пізнаваль-
ної діяльності та майбутньої професії.
Реалізація таких конкретних дидактичних

заходів щодо формування професійної спря-
мованості майбутнього економіста повинна
відбуватися разом зі створенням атмосфери
сприятливого морального клімату в процесі
навчання; можливості студентам вільно оби-
рати тематику та рівень складності  завдань,
взаємодії в процесі розв’язання проблем з вик-
ладачем та іншими студентами; можливості
висловлювати власну думку при обговоренні
навчального матеріалу та організації навчан-
ня; відчуття з боку викладача ставлення як
до майбутнього колеги та інших проявів мо-
тиваційної сфери. Усе це дозволить студен-
там зрозуміти реальне значення й переваги
оволодіння фундаментальними економічни-
ми знаннями, сформувати в них стійкий інте-
рес до професії, поглибити професійно зна-
чущі погляди, упевненість та мотиви, надати
професійним планам чіткості та реальності,
активізувати навчально-пізнавальну
діяльність, створити атмосферу творчості.
Таким чином, професійне становлення

фахівців у сфері економіки набуває ефектив-
ності завдяки орієнтуванню студентів уже на
початковому етапі навчання на пізнання особ-
ливостей національної економіки, розумінню
національних інтересів та формуванню влас-
ної соціальної  позиції в професійній діяль-
ності. Цей процес забезпечується створенням
творчого навчання, яке активізує пізнавальну
діяльність студентів та розвиває їхню осо-
бистість. Для студентів економічних спеціаль-

ностей молодших курсів одним з напрямків
створення творчої сфери є розробка та впро-
вадження викладачами в навчальний процес
завдань творчого та проблемного характеру,
які мають базуватися на дослідженні проблем
реальної економіки країни.
Перспективним напрямком дослідження

проблем упровадження творчого навчання є
питання побудови різнорівневих завдань цьо-
го типу та розробки системи їх диференційо-
ваного оцінювання.

Література
1. Гагэш В. Выпускники-экономисты, на

первый-второй-третий рассчитайся! / В. Гагэш
// Зеркало недели. – 2003. – 4 окт. (№ 38). –  С. 15.

2. Кулик Є. Дидактична характеристика
процесу самоосвіти / Є. Кулик // Вища освіта
України. – 2006. –  № 1. – С. 102–107.

3. Лукинов И. Экономическая наука и
образование в национальных интересах го-
сударства / И. Лукинов // Экономика Украи-
ны.– 1999. –№ 11. – С.4–11.

4. Злупко С. Изучение экономической ук-
раиники – основа формирования экономис-
тов-государственников / С. Злупко // Эконо-
мика Украины. – 1999. –  № 11. – С. 70–74.

5. Корнійчук О. Еволюція формування еко-
номічного мислення / О. Корнійчук // Педаго-
гіка і психологія. – 2006. –  № 1. – С. 22–29.

6. Лазебник Л. Теорії економічного роз-
витку та економічного зростання як методо-
логічна основа формування економічної по-
літики в Україні / А. Лазебник // Вища шк. –
2004. –  № 1. – С. 69–76.

7. Развитие творческой активности сту-
дентов: опыт, проблемы, перспективы / науч.
ред. В. С. Рахманин. – Воронеж, 1991.

8. Вергасов В. М. Активизация позна-
вательной деятельности студентов в выс-
шей школе / В. М. Вергасов. – К., 1985.

9. Лузік Е. Креативність як критерій
якості в системі підготовки фахівців проф-
ільних ВНЗ України / Е. Лузік // Вища освіта
України. – 2006. – № 3. – С. 76–82.

10. Мисиков Б. Методологические уста-
новки профессиональных программ подготов-
ки специалистов в сфере экономики и бизне-
са / Б. Мисиков // Альма-матер. – 2006. – № 5.
– С. 53–54.



61

ПРОБЛЕМА підвищення
рівня національної само-

свідомості молоді є однією з найбільш
важливих   у   процесі   державотво-
рення в Україні. Особливо значущою
є ця проблема на сучасному етапі,
коли спостерігається тенденція нега-
тивного ставлення молоді до своєї
країни. У цьому зв’язку завдання су-
часної освіти, у тому числі вищої шко-
ли, полягає в тому, щоб якнайширше
залучити молоде покоління до могут-
нього потенціалу національного ба-
гатства, навчити молодь з наснагою
та творчістю використовувати дже-
рела духовного й морального розвит-
ку свого народу, тим самим утвер-
джуючи міцність і добробут держави.
Особливо актуальною є ця про-

блема для педагогічних ВНЗ, оскіль-
ки від рівня національної самосвідо-
мості «завтрашнього» педагога бага-
то в чому залежить майбутнє нашої
країни. Історичний досвід демонст-
рує, що в усі часи студентство педа-
гогічних ВНЗ є найбільш інтелекту-
альною, творчо розвинутою й про-
гресивною  частиною  молоді,  най-
важливішим  чинником політичного,
економічного й духовного  перетво-
рення  суспільства.  Саме тому про-
блема підвищення рівня національ-
ної самосвідомості майбутніх учителів
є однією з найбільш значущих для су-
часного суспільства.

ØËßÕÈ Ï ²ÄÂÈÙÅÍÍß
Ð²ÂÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÑÀÌÎÑÂ²ÄÎÌÎÑÒ²

Підтвердженням цієї тези є наявні
нові підходи у висвітленні питань на-
ціональної   освіти   та   виховання   в
педагогіці   останнього десятиліття
(С. Бевзенко, С. Борисова, Н. Гізіяту-
ліна, І. Голубенко, Г. Гуменюк, Г. Кло-
вак, Н. Копиленко, О. Красовська,
В. Онищук, Д. Тхоржевський, Ф. Ха-
рісов та ін.).
Ефективність реалізації завдань

реформування освіти, спрямованих
на виховання національно свідомих
і освічених громадян України, багато
в чому залежить від культуротворчої,
зокрема краєзнавчої, підготовки май-
бутнього вчителя.
Краєзнавча освіта та виховання як

один з найважливіших засобів ство-
рення культуротворчого середовища
в навчально-виховному процесі пе-
дагогічного ВНЗ сприяє формуванню
особистісних якостей та ціннісних
орієнтацій майбутніх фахівців, задо-
вольняє потреби в самопізнанні та
самореалізації, поліпшує процес
підвищення рівня національної само-
свідомості учителів, які прийдуть зав-
тра до школи.
Земля, на якій особистість

народжується, розвивається, самоут-
верджується, — це одна з вічних
цінностей, що супроводжує особу на
її життєвому   шляху.   Без   знання
історії,   культури   свого   краю   не-
можливе формування справжнього
громадянина. Саме «мала батьківщи-
на» здійснює помітний вплив на фор-

Самохіна  Н. М.
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мування елементів світогляду й уподобань
особистості. Цей факт ще раз констатує акту-
альність окресленої в пропонованій публікації
проблеми та визначає мету статті: пошук
шляхів підвищення рівня національної само-
свідомості   майбутніх   учителів   засобами
культури  рідного   краю   в позанавчальній
діяльності майбутніх фахівців.
Відповідно до мети в публікації було по-

ставлено такі завдання: визначити значущість
культури та мистецтва рідного краю в процесі
формування національної самосвідомості май-
бутніх учителів та запропонувати форми по-
занавчальної мистецтвознавчо-краєзнавчої
роботи майбутніх фахівців для підвищення
рівня національної самосвідомості останніх.
Культуру та мистецтво рідного краю в

спеціальній літературі визначають як мистец-
твознавче або культурно-мистецьке чи ху-
дожнє краєзнавство. У межах цієї публікації
ми будемо використовувати визначення
В. Обозного, який називає напрям краєзнав-
ства, націлений на вивчення та пропаганду
культури й мистецтва рідного краю, мистецт-
вознавчим краєзнавством [1, c. 110].

Мистецтвознавче краєзнавство — галузь
усеосяжна. У цьому зв’язку існує низка зав-
дань, які воно має у вищому навчальному зак-
ладі:

1)виховання інтересу та любові до куль-
тури та мистецтва рідного краю (як профе-
сійного, так і народного), розвиток здатності
формувати ці якості в учнів;

2)розвиток  художніх  та творчих  здібнос-
тей,   образного  мислення, художньо-есте-
тичного смаку майбутніх учителів;

3)розвиток громадянських  якостей,
підвищення   рівня   національної самосвідо-
мості молоді засобами мистецтва.
Сьогодні, на початку нового тисячоліття,

як ніколи потрібна точка опори в просторі
історичного буття — усвідомлення причет-
ності до рідної землі, поваги до своєї історії,
культури, мови, традицій. Саме мистецтво-
знавче краєзнавство здатне виконати це зав-
дання. Тому активізація краєзнавчого руху в
соціумі просто необхідна.
Не треба забувати, що сучасна молодь по-

стійно перебуває під впливом так званої   ма-
сової   культури,   яка   не   має   якогось   чітко
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вираженого національного  коріння.   Це,  у
свою  чергу,  сприяє  ослабленню,  а  іноді й
руйнуванню культурних традицій.
Загальновідомо, що тільки людина, вихо-

вана на традиціях свого народу, здатна по-
справжньому любити свою Батьківщину, по-
важати її історію, культуру, менталітет, вірити
у свою державу. Мистецтвознавче краєзнав-
ство в цьому випадку є досить ефективним
засобом розвитку почуття причетності до долі
своєї країни й відповідальності за її минуле,
сучасне та майбутнє, методом формування си-
стеми ціннісних орієнтирів, які відповідають
позитивним орієнтирам сучасного україн-
ського суспільства. Прилучення громадянсь-
кості до культури та мистецтва рідного краю —
найбільш короткий і правильний шлях їх націо-
нального виховання й освіти в цілому.
Цю позицію підтримує багато сучасних

науковців, у дослідженнях яких розглядають-
ся питання використання культури й мистец-
тва рідного краю у виховних та освітніх цілях
(Т. Анікіна, В. Обозний, Т. Озерова, В. Романь-
ко, М. Торда, Л. Масол, Т. Самойленко та ін.).
Відомо, що любов до рідного краю завж-

ди переростає в любов до Батьківщини «ве-
ликої» — України. Практично, прилучаючись
до традицій своєї малої батьківщини, молодь
убирає в себе їх філософський, психологічний,
ідейно-моральний і естетичний зміст, у неї
формуються національна самобутність, твор-
че ставлення до дійсності. Вихована в такий
спосіб особистість має започатковувати нові
традиції та звичаї в конкретно-історичних
обставинах незалежної України.
У сучасній науково-педагогічній літературі

виховні й освітні функції мистецтвознавчого
краєзнавства проектують, як правило, на га-
лузь позааудиторної та позанавчальної роботи
[2]. Це пояснюється її високою технологічні-
стю в організації, управлінні й контролі. На
відміну від суворого регламентування навчаль-
ного процесу, позанавчальна й позааудиторна
діяльність передбачає велику свободу та при-
пускає використання різноманітних напрямів,
форм, методів виховної роботи у ВНЗ.

Позааудиторна робота зі студентами є од-
нією з форм позанавчальної роботи. У межах
цієї публікації під позанавчальною діяльністю
ми будемо розуміти особливий рід діяльності,
який є невід’ємною частиною особистісно
орієнтованого виховного процесу, що
здійснюється у вільний час для підвищення
рівня національної самосвідомості майбутніх
учителів.
Ураховуючи свій досвід, ми визначили, що

значущість позанавчальної діяльності в про-
цесі підвищення рівня національної само-
свідомості майбутніх учителів значно зросте,
якщо враховувати такі моменти: саме позанав-
чальна діяльність за своїм змістом, цілями,
завданнями є найбільш тісно пов’язаною з
принципами особистісно орієнтованого
підходу; центром уваги позанавчальної діяль-
ності є особистість з її інтересами й  перева-
гами. Свобода вибору, яка надана студентові
в позанавчальній діяльності та якої він позбав-
лений у ході навчального процесу, актуалізує
механізми саморозвитку, самореалізації, само-
визначення, саморегуляції; саме позанавчаль-
на діяльність максимально сприяє розвитку
національної самосвідомості майбутніх  учи-
телів, оскільки передбачає обов’язкову само-
стійну інноваційну діяльність студентської
молоді. А якщо ця інноваційна діяльність
спрямована в бік краєзнавчих пошуків, то
можна говорити про підвищення рівня націо-
нальної вихованості майбутніх учителів, оскі-
льки в процесі спілкування з культурним над-
банням своєї малої батьківщини досить актив-
но розвиваються громадянські якості й гро-
мадянські почуття майбутніх фахівців.
Ураховуючи вищесказане, зазначимо, що

процес формування національної самосвідо-
мості майбутніх учителів найбільш ефектив-
но може відбуватися саме в позанавчальний
час.
Форми позанавчальної мистецтвознавчо-

краєзнавчої діяльності є досить різноманітни-
ми. Вона може мати: масовий характер
(екскурсії,  фольклорні  експедиції, мистецт-
вознавчо-краєзнавчі вечори, олімпіади, кон-
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ференції, зустрічі з представниками творчої
інтелігенції міста тощо); груповий характер
(мистецтвознавчо-краєзнавчі товариства
(клуби) групові лекторії, підготовка навчаль-
но-методичної літератури та ін.); індивідуаль-
ний характер (робота в архівах, підготовка
рефератів, доповідей тощо).
Усі ці форми роботи досить тісно взаємо-

діють одна з одною. Єдині вони й у своїй
кінцевій меті — сприяння максимальній осо-
бистісній професійный й громадянській само-
реалізації майбутніх фахівців. У зв’язку з цим
майбутні вчителі залучаються до пошуково-
дослідної й культурно-просвітницької роботи
в галузі мистецтвознавчого краєзнавства.
Займаючись мистецтвознавчо-краєзнав-

чою пошуково-дослідною діяльністю, май-
бутні фахівці поступово прилучаються до
справжньої наукової роботи, оволодіваючи
навичками й уміннями наукового пошуку, дос-
лідження зібраного матеріалу. Саме в процесі
пошуково-дослідної діяльності особистість
живе і творить у своєму світі, у якому вона
має абсолютну владу. Постійна й цілеспрямо-
вана робота в цьому напрямі сприяє розвит-
ку самопізнання та самовизначення в май-
бутніх учителів, а в кінцевому результаті при-
зводить до морального становлення особис-
тості, її професійної й громадянської зрілості.
У процесі пошуково-дослідної роботи сту-

денти поступово залучаються до досвіду
складних відносин зі світом культури й су-
спільства. Такий досвід є досить цінним для
подальшої професійної діяльності майбутніх
учителів та їх національної самосвідомості.
Як зазначає В. Обозний, «...мистецтво-

знавче краєзнавство становить не просто ком-
плекс знань, а шлях до їх осягнення, метод
пізнання світу, явищ, часів, своєрідну школу
розуміння історичного досвіду, взаємозв’язку
суспільства, культури, мистецтва й науки» [3,
с.108]. Саме в процесі пошуково-дослідної
діяльності, коли відкриваються невідомі сто-
рінки історії та культури рідного краю, відбу-
вається природне формування почуття гро-
мадянськості, відповідальності, гордості,

співпереживання. Активізація пошуково-дос-
лідної роботи — необхідна умова в процесі
підвищення рівня національної самосвідо-
мості майбутніх учителів.
Вивчивши методологію студентської пошу-

ково-дослідної діяльності, ми відзначаємо роз-
маїття форм і методів реалізації пошуково-дос-
лідного аспекту мистецтвознавчого краєзнав-
ства в позааудиторній роботі зі студентами.
Серед них — історико-культурні, фольклорні
експедиції, відновлення забутих імен і пам’яті
славетних земляків, робота з архівними ма-
теріалами, вивчення мистецтвознавчо-крає-
знавчих першоджерел, забороненої раніше й
забутої художньої спадщини земляків, робота
в краєзнавчих фондах місцевих бібліотек, му-
зеїв, організація персональних пошуків та ін.
Як було встановлено, саме в процесі по-

шуково-дослідної діяльності активно розвива-
ються творчі здібності майбутніх учителів.
Студенти вчаться не тільки орієнтуватися в
потоці інформації, відбираючи найбільш цікаві
й важливі матеріали, але й творчо підходити
до їх обробки й подання.
Під час пошуково-дослідної діяльності май-

бутній педагог має реальні можливості мак-
симально використовувати потенціал своєї
свідомості. Свідомість, у свою чергу, представ-
лена особистісними структурами, які дозво-
ляють майбутньому фахівцеві виробляти
ціннісне, тобто особистісне ставлення до дос-
ліджуваного матеріалу. Таким чином, відбу-
вається ненасильницький розвиток суб’-
єктивно-духовного світу особистості, її
ціннісно-смислової орієнтації. Особистісна
зацікавленість і бажання стають основними
мотивами роботи майбутнього педагога в ар-
хівах, музеях тощо.
На роботу пошуково-дослідного, аналітич-

ного, наукового характеру спрямовують май-
бутніх фахівців теми, що їх зацікавили, пов’я-
зані з мистецтвознавчим краєзнавством. По-
шуково-дослідна робота стає необхідною й
досить цікавою для студентів. Досліджуючи
рідний край, молодь реально відчуває себе
справжніми громадянами Вітчизни, здатни-



65

ми, вивчаючи культуру й мистецтво малої
батьківщини, внести нову сторінку в історію
своєї країни в цілому.
Самоактуалізація, творча самореалізація

особистості, вираження її громадянських яко-
стей і почуттів можливі також за умови ак-
тивної участі майбутніх фахівців у культурно-
просвітницькій роботі. У зв’язку з тим, що
йдеться про культурно-просвітницьку роботу
в галузі мистецтвознавчого краєзнавства, ми
вважаємо правомірним говорити про можли-
вості максимального громадянського самови-
раження особистості.
Як нами було встановлено, шляхи само-

реалізації в указаному виді діяльності є досить
багатоманітними. Це й участь у різноманіт-
них регіональних культурних заходах, гро-
мадських рухах з охорони пам’яток історії й
культури свого краю, проведення мистецтво-
знавчо-краєзнавчих вікторин, турнірів, дис-
путів, олімпіад, лекцій, творчих зустрічей,
організація мистецтвознавчо-краєзнавчих
студій, товариств, клубів тощо.
Ми дійшли висновку, що саме в процесі

культурно-просвітницької позааудиторної
діяльності формуються досить тісні професійні
взаємини між викладачами й майбутніми фа-
хівцями, які передбачають активність не тільки
викладача, але й студента. У результаті такого
партнерства майбутній учитель починає
сприймати себе по-іншому, він більш повно
приймає себе й свої почуття, стає більш упев-
неним у собі й автономним, ставить перед
собою реальні цілі й поводиться більш зріло.
У зв’язку з цим ми можемо стверджува-

ти, що серйозні позитивні зміни, які відбува-
ються на особистісному рівні майбутніх
фахівців у процесі культурно-просвітницької
позааудиторної діяльності, є важливим мо-
ментом у процесі підвищення рівня національ-
ної самосвідомості майбутніх учителів.
Таким чином, організована в позааудитор-

ний час пошуково-дослідна та культурно-про-
світницька робота мистецтвознавчо-краєз-
навчої спрямованості стала дієвим моментом

комплексного впливу на майбутніх фахівців,
оскільки сприяла забезпеченню поєднання
пошукової активності студентів із суспільно
корисною діяльністю.
Беручи участь у різноманітних пошуково-

дослідних експедиціях, мистецтвознавчо-
краєзнавчих лекторіях, концертах, художніх
виставках, творчих зустрічах, майбутні вчи-
телі мали можливість максимально розкрити
себе, а саме: продемонструвати свою непов-
торність, своєрідність, різнобічність інтересів
та вподобань. Зібраний фактологічний мате-
ріал дуже результативно використовувався в
навчальному процесі, у контексті освітньої,
виховної та розвивальної функцій навчання.
Ми впевнені, що організована таким чи-

ном мистецтвознавчо-краєзнавча робота стає
джерелом формування національної свідо-
мості, самосвідомості, виховання патріотич-
них почуттів та ініціювання великого мораль-
ного задоволення від причетності до історич-
ної справи відродження культури та мистец-
тва своєї малої батьківщини.
Проблема підвищення рівня національної

самосвідомості майбутніх учителів потребує
подальшого розвитку. Доцільно розглянути
можливість використання інших видів крає-
знавства (історичне, географічне, педагогічне
й т.ін.) у процесі формування  національної
самосвідомості майбутніх учителів, досліди-
ти шляхи інтеграції краєзнавчих матеріалів у
процес національного виховання підростаю-
чого покоління інших професійних орієнтацій
і вікових категорій.

Література
1. Обозний В. В. Краєзнавство : навч.

посібник-практикум / В. В. Обозний. – К. :
Між. фін. аген., 1997. – 265 с.

2. Ладыгина А. Б. Искусство в систе-
ме духовних ценностей общества : моно-
графия  / А. Б. Ладыгина. — М. : Знание,
1986. – 252 с.

3. Обозний В. В. Краєзнавча підготовка
вчителя: теоретичні і організаційнії практичні
аспекти / В. В. Обозний. – К. : НПУ ім.
М. П. Драгоманова, 2001. – 254 с.



66

СЬОГОДНІ однією з найактуальніших
проблем виховання підростаючого

покоління, на думку багатьох дослідників цієї
галузі, є темпи поширення адиктивної пове-
дінки, зокрема тютюнокуріння, алкоголізму,
наркоманії, токсикоманії. Це гостра соціально
проблема, яка хвилює все суспільство. А
оскільки будь-яку проблему легше попереди-
ти, ніж долати, то профілактика адиктивної
поведінки стає нагальною суспільною потре-
бою. Суспільство повинне відповісти на цю
потребу координацією всіх соціальних інсти-
тутів, й особлива роль у цьому належить
школі. Адже саме школа сьогодні є одним з
головних інструментів соціального вихован-
ня. Профілактика адиктивної поведінки в
школі вимагає спеціальної підготовки викла-
дачів, зокрема класних керівників. Метою
статті є розкриття змісту й методів підготов-
ки вчителів до профілактики адиктивної по-
ведінки учнів.
Поняття «Адиктивна поведінка» (від ан-

глійської addiction – «хибна звичка, при-
страсть до чого-небудь, порочна схильність»)
було введене В. Міллером у 1984 році. У
вітчизняній наркологічній практиці цей
термін був поширений С.А. Кулаковим
(1989) та А.Є. Личко (1991) щодо означення
зловживання індивідом наркотичними речо-
винами ще до сформованості в нього психо-
фізичної залежності. Потім його зміст було
доповнено й переведено в психолого-педа-
гогічну практику. Продовжили вивчення
проблеми адиктивної поведінки та її про-
філактики В.С. Бітенський, В.Г. Херсонський,
Б.С. Братусь, П.І. Сидоров,   І.М. П’ятниць-
ка, С.Н.  Шевердін, Д.В. Колесов, В.М. Ор-
жеховська, О.А. Удалова, О.І. Пилипенко,
Н.Ю. Максимова, С.В. Толстоухова та ін.

Спираючись на дані багатьох авторів, а та-
кож на результати власних досліджень, можна
стверджувати, що найбільш адекватно харак-
теризує цей термін визначення адиктивної
поведінки як виду порушення адаптації, для
якого притаманне прагнення до відходу від
реальності шляхом штучної зміни свого психіч-
ного стану завдяки прийому різноманітних
психоактивних речовин чи постійній фіксації
уваги на певних видах діяльності з метою роз-
витку та підтримання інтенсивних емоцій.
Найпоширенішими в наш час і з досить

тривалою історією є освітні профілактичні
програми (антиалкогольні, антинаркотичні й
антинікотинові). Основним місцем їх реалі-
зації є школа (або інший навчальний заклад),
тому й агентами освітньої профілактики є вчи-
телі, шкільні психологи, соціальні педагоги,
самі учні та їхні батьки, які також залучені в
процес навчання своїх дітей.
Багатий досвід їх проведення (понад сто-

річчя) показав, що ефективність зазначених
заходів залежить від того, як подається інфор-
мація та які методи використовуються. Так,
програми, які акцентують увагу на негатив-
них наслідках наркотизму, виявилися мало-
ефективними, а програми, що роблять ак-
цент на навчанні адаптивного стилю життя,
навичок спілкування, критичного мислення,
уміння приймати рішення й протистояти в
ситуаціях пропозиції адиктивних речовин
тощо довели свою ефективність.
Процес упровадження таких програм по-

трібно розпочати з етапу підготовки викла-
дацького складу. На педагогічній раді окремим
пунктом виноситься обговорення  питання
про впровадження профілактичних програм
у навчально-виховний процесс, оголошують-
ся мета й завдання впровадження профілак-
тичних програм, розкривається зміст та об-
говорюються прогнози результатів роботи.
Особливо важливою викладачі повинні виз-
нати ідею про те, що очікуване зниження

Золотова Г. Д.
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рівнів уживання психоактивних речовин по-
зитивно вплине на дисципліну в школі та
успішність навчання, тобто значно полегшить
подальшу роботу з ними й тому впроваджен-
ня програм є актуальним і необхідним.
Тут же обирається робоча група, яка ко-

ординує загальний хід упровадження й
відповідає за його виконання. До робочої
групи входять заступник директора з вихов-
ної роботи, психолог, соціальний педагог,
методист і три викладачі, звільнені від обо-
в’язків класного керівника. Методист відпо-
відає за напрямок навчальної роботи, у роз-
робці відповідних занять консультує також і пси-
холог. За весь напрямок виховної роботи
відповідальним призначається заступник
директора з виховної роботи. Також він осо-
бисто за допомогою призначених класних
керівників з їх класами готує тематичні ви-
ховні години та розробляє й проводить ма-
сові розважальні заходи. Соціальний педа-
гог  розробляє й проводить психологічний
практикум для викладачів «Особливості ос-
віти й виховання учнів з акцентуаціями ха-
рактеру», розробляє і проводить повідомлен-
ня для батьків «Особливості вікової психо-
логії», «Неправильні типи виховання», готує
матеріали для проведення класними керів-
никами  лекцій для батьків «Види психоак-
тивних  речовин», «Причини  вживання
підлітками психоактивних речовин», психо-
логічного практикуму «Техніка безпеки в
сім’ї». Психолог працює над виявленням
учнів групи ризику, займається індивідуаль-
ною роботою з учнями групи ризику, прово-
дить психологічний тренінг формування
впевненості в собі та вміння виходу зі стре-
сових ситуацій, відповідає за організацію й
проведення інструктажу та консультування
«Методика антинаркогенного виховання», за
запрошення на виховні години працівників
медичних, правоохоронних, соціальних
служб, за організацію й проведення конкурсів
плакатів і стіннівок, присвячених відповід-
ним датам. Класні керівники проводять зга-
дані лекції та практикуми для батьків, про-
водять тренінг адаптації учнів, які переходять
у наступний ступінь шкільної освіти, тренінг
спілкування, соціально-педагогічні тренінги,

тематичні виховні години. Звільнені викла-
дачі займаються підготовкою волонтерів та
організацією допомоги самотнім старим лю-
дям, які мешкають у цьому мікрорайоні.
Завдяки такій підготовці вчителів учні бу-

дуть охоплені різними видами соціально зна-
чущої діяльності. Участь у громадському житті
сприяє ефективності профілактичної роботи,
надаючи учням позитивні рольові моделі.
Учні, відчужені від просоціальних структур
суспільства, більш схильні до адиктивної по-
ведінки, а участь у позашкільному громадсь-
кому житті допомагає молоді зробити свій
внесок у просоціальну організацію суспільства
та ідентифікуватися з ним.
До змін у навчальній роботі логічно звер-

нутися саме на початку навчального року.
Тому за вересень викладачі під керівницт-
вом психолога й методиста повинні пере-
глянути навчальні програми та окремо
здійснити  розробку занять, які під тим чи
іншим кутом торкаються сутності,  історії
вживання та моральних аспектів уживання
психоактивних речовин. У розробці беруть
участь викладачі хімії, біології, історії, основ
правознавства,  літератури. Тут необхідно
підкреслити, що інформація повинна пода-
ватись обережно, таким чином, щоб заці-
кавити учнів  у знанні беззаперечних фактів
і даних. Ні в якому разі не можна розповіда-
ти про способи виготовлення й різновиди
психоактивних речовин, тому що це може
призвести до експериментів з ними. Саме
тому розробка занять здіснюється за допо-
могою й під контролем психолога та мето-
диста навчального закладу.
Потрібно зауважити, що розроблені занят-

тя жодною мірою не виходять за межі на-
вчального плану, разом з тим, така увага доз-
воляє нам уникнути помилок в поданні відпо-
відної навчальної інформації або ж і навіть у її
замовчуванні.
Також на початку впровадження про-

філактичних програм необхідно провести
інструктаж та консультування класних кері-
вників з методики антинаркогенного вихо-
вання. Тут ми більш докладно роз’яснюємо
сутність і зміст адиктивної поведінки, док-
ладно розкриваємо структуру профілактики
адиктивної поведінки, зміст профілактичної
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роботи, розповідаємо про обрані та створені
форми й методи профілактики адиктивної
поведінки, про сутність самих профілактич-
них програм. Інструктаж проводився на
спеціальних зборах класних керівників, а для
консультування відводяться спеціальні годи-
ни раз на тиждень. За консультаціями мо-
жуть звертатись усі бажаючі, вони прово-
дяться регулярно, їх проводить весь склад
робочої групи.
У жовтні доцільно провести психологіч-

ний практикум для вчителів «Особливості
освіти і виховання учнів з акцентуаціями ха-
рактеру». Практикум  складається з трьох за-
нять: на першому психолог повідомляє про
види акцентуацій, звертає увагу на те, які
акцентуанти   більш вразливі щодо алкого-
лізації та наркотизації, та надає рекомендації

щодо особливостей освіти й виховання та-
ких акцентуантів. Тобто роз’яснює, які ти-
пові реакції поведінки можна від підлітків
чекати, як реагувати, корегувати їх поведін-
ку. Кому, наприклад, частіше давати  інди-
відуальні письмові завдання,  кого частіше
викликати до дошки в навчальній роботі, з
ким працювати індивідуально або залучати
до  оформлення  залу,  виготовлення
стіннівок, а кого обов’язково виводити на
публіку у виховній роботі та розважальних
заходах тощо. На наступних двох заняттях
викладачі вже самі наводять приклади ви-
користання набутих знань у фрагментах на-
вчальних занять і методичних   розробках
виховних заходів та обговорювали їх. Про-
понується орієнтовний тематичний план
пратикуму для викладачів.

№  
за-
няття 

Форма 
проведен-
ня 

Зміст Термін 
прове-
дення 

Відпові-
дальний 

1 Міні-
лекція 

Повідомлення про види акцентуацій 
характеру, розкриття особливостей 
освіти й виховання підлітків з 
акцентуаціями характеру 

Перша 
декада 
жовтня 

Соці-
альний 
педагог 

2 Виступи 
викла-
дачів 

Ілюстрація  використання 
особливостей освіти й виховання 
підлітків з акцентуаціями характеру 
фрагментами виховних заходів 

Друга 
декада 
жовтня 

Класні  
керів-
ники 

3 Виступи 
викла-
дачів 

Ілюстрація  використання 
особливостей освіти й виховання 
підлітків з акцентуаціями характеру 
фрагментами виховних заходів 

Третя 
декада 
жовтня 

Класні  
керів-
ники 

 

Тематичний план практикуму для викладачів
«Особливості освіти й виховання учнів з акцентуаціями характеру»

Методи раннього або своєчасного виявлен-
ня фактів адиктивної поведінки можуть істотно
вплинути на подальший її розвиток завдяки
своєчасному втручанню. Методологічно вони
виконують завдання інформування співробіт-
ників освітніх та інших установ про різноманітні
ознаки вживання адиктивних речовин. Крім
того, сюди відноситься й інформація про те, що
необхідно робити, якщо дитина, учень почали
вживати адиктивні речовини.
Співробітництво різноманітних відомств

і організацій є однією з умов успішної трива-
лої роботи превентивної програми. Для ус-
пішного проведення програми необхідні об’-
єднані зусилля школи, фахівців у галузі про-
філактики, правоохоронних органів, органів
охорони здоров’я, представників урядових та
громадських установ, а також приватного ка-
піталу.
Таким чином, підготовка вчителів до

здійснення профілактики адиктивної пове-
дінки учнів є важливим засобом попереджен-
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ня поширення тютюнокуріння, алкоголізму та
наркоманії в суспільстві. Довели свою ефек-
тивність профілактичні програми, у яких ак-
цент робиться на навчанні адаптивного сти-
лю життя, навичок спілкування, критичного
мислення, уміння приймати рішення й про-
тистояти в ситуаціях пропозиції адиктивних
речовин тощо. Підготовка вчителів до впро-
вадження таких програм проводиться в на-
прямках як виховної, так і навчальної роботи.
Особливе місце в попередженні адиктивної
поведінки неповнолітніх займає виховна ро-
бота з підлітками з акцентуаціями характеру.
Подальші перспективи розробки цієї про-

блеми полягають у розширенні та вдоскона-
ленні підготовки вчителів до профілактики
адиктивної поведінки учнів.
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Анотація.  Стаття присвячена проблемі
профілактики адиктивної поведінки непов-
нолітніх за допомогою спеціальної підготов-
ки вчителів до впровадження профілактичних
програм у навчально-виховний процес шко-
ли. На основі аналізу наукових робіт та влас-
них досліджень висвітлені основні теоретичні
та практичні положення, на яких базується
цей напрямок навчально-виховної роботи.

Аннотация. Статья посвящена проблеме
профилактики аддиктивного поведения не-
совершеннолетних при помощи специальной
подготовки учителей ко внедрению профи-
лактических программ в учебно-воспитатель-
ный процесс школы. На основе анализа на-
учных работ и собственных исследований ос-
вещаются основные теоретические и практи-
ческие положения, на которых базируется это
направление учебно-воспитательной работы.

Annotation. The article is devoted the problem
of prophylaxis of аddiction conduct of through the
special preparation pupil-teachers to introduction of
the prophylactic programs in the educational and
educate process of school. On the basis of analysis
of the advanced studies and own researches light
up substantive theoretical and practical provisions
which this educational and educate work assignment
is based on.
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АКТУАЛЬНОЮ проблемою сучасної
лінгводидактики вищої школи є фор-

мування професійної мовнокомунікатив-
ної компетенції студентів філологічних фа-
культетів, тобто здатності здійснювати
спілкування в умовах професійної діяльності,
продукувати навчальні тексти різних типів,
володіти належною   технікою мовлення.  Ок-
реслене питання,   яке   стосується вдоскона-
лення фахової комунікативної майстерності
майбутнього вчителя-словесника, приваблює
як лінгвістів, так і методистів. Так, цінними є
праці Т. Ніколаєвої, О. Каменської, Ф. Баце-
вича, Л. Мацько, О. Біляєва, М. Пентилюк,
В. Мельничайка та ін., у яких обґрунтовуються
теоретичні засади породження тексту, визна-
чаються пріоритетні напрями роботи над зба-
гаченням активного словника студентів-філо-
логів. Проте теоретико-методологічні засади
розвитку професійно-комунікативних умінь та
навичок майбутніх учителів-словесників на-
разі знаходяться на етапі розробки.

Метою пропонованої публікації є акцен-
тація уваги на одному з важливих аспектів
роботи над розвитком мовнокомунікативної
компетенції студентів-філологів, а саме над
формуванням їхнього термінологічного теза-
урусу.

Основними завданнями статті є:
а) окреслити місце термінології в системі

сучасної української літературної мови, визна-
чити оптимальне тлумачення лексем термі-
нологія, лінгвістична термінологія;
б) запропонувати систему вправ та зав-

дань, що можуть бути використані в межах
вивчення комунікативно зорієнтованих на-
вчальних комплексів, наприклад, «Основи
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культури мови», «Шкільний курс мови та ме-
тодика його викладання», та уможливлюють
комплексний розвиток професійно-комуніка-
тивних умінь тлумачити лінгвістичні терміни.
Розвиток мовлення кожної окремої особи-

стості починається із збагачення її як актив-
ного, так і пасивного словникового запасу.
Лексика охоплює три основні шари: загаль-
новживану, загальнонаукову й термінологіч-
ну. Тобто термінологічна лексика — це само-
стійний шар лексики загальнолітературної
мови. Терміни є членами загальної лексичної
системи сучасної української літературної
мови, у яку вони входять у складі конкретної
терміносистеми. Терміни функціонують у
підсистемі загальнолітературної мови — мови
науки та техніки [1, с. 69]. Імпонує думка
Н. Безгодової, яка вказує, що «термін — це
слово або словосполучення, що виражає чітко
окреслене поняття з певної галузі, науки, тех-
ніки, мистецтва, суспільно-політичного жит-
тя. Специфіка термінів у тому, шо вони одно-
значні в межах однієї терміносистеми, не зв’я-
зані з контекстом і стилістично нейтральні,
мають спеціальне значення, що виражає й
формує професійне поняття й уживається у
процесі пізнання й засвоєння наукових
об’єктів і відношень між ними» [2, с. 59]. У
короткому тлумачному словнику лінгвістич-
них термінів зазначається, що «Термінологія
— це 1) система термінів певної галузі науки,
виробництва, мистецтва, політики тощо;
2) розділ лексикології, який вивчає терміни
[3, с. 183]. Лінгвістична термінологія — «це
сукупність слів і словосполучень, що вжива-
ються у мовознавсті для вираження спеціаль-
них понять і для називання типових об’єктів
цієї наукової галузі» [4, с. 307]. Лінгвістична
термінологія містить: 1) власне терміни, тоб-
то слова, які взагалі не вживаються в мові-
об’єкті або набувають з мови-об’єкта при за-
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позиченні особливого значення; 2) своєрідне
поєднання слів та їх еквівалентів, що призво-
дить до утворення складових термінів, які вхо-
дять у лінгвістичну термінологію рівноправ-
но із цільнооформленими одиницями.
Мовною формою терміна є іменники та

словосполучення на їх основі. У чому ж спе-
цифіка терміна? Термін будь-якої галузі знань
виражає спеціальне професійне поняття. Тер-
міни мовно-педагогічної діяльності повязані
зі знаннями теоретичних засад лінгвістики,
мовознавства, методики навчання мови. Від
того, наскільки майбутній учитель-філолог
уміє тлумачити терміни, залежить рівень во-
лодіння учнями терміносистемою української
літературної мови.
Формування термінологічного тезаурусу,

тобто робота над оволодінням термінологією
з метою формування загальної мовнокомуні-
кативної компетенції студентів філологічних
факультетів, пов’язана з двома основними
формами: репродуктивна (ознайомлення з
терміном; розуміння семантики терміна); про-
дуктивна (активізація терміна (уживання, по-
слуговування під час продукування вислов-
лювань у різних формах)).
Тобто розподіл вправ та завдань (див. таб-

лицю 1) відбувається, зважаючи на дві зазна-
чені вище форми роботи.

Таблиця 1

Формувати та розвивати професійно-ко-
мунікативні вміння та навички тлумачити
лінгвістичні терміни насамперед доцільно в
межах комунікативно спрямованих навчаль-
них курсів, наприклад, «Основи культури

мови», «Технологія сучасного уроку з мови»,
«Шкільний курс мови та методика його вик-
ладання», «Стилістика», «Риторика», тобто
насамперед у межах тих дисциплін, серед ос-
новних освітніх завдань яких є такі, що забез-
печують поступ професійного комунікативно-
го вдосконалення. Тлумачення термінів — це,
у першу чергу, уміння майбутнього вчителя
правильно та адекватно до умов спілкування
та ситуації пояснити його значення. Серед
ефективних вправ та завдань, що можуть ак-
тивізувати процес засвоєння термінів, на-
приклад, з культури мови, можуть бути такі:

1.Прослухайте дефініцію , зазначте
термін.
а) самостійна частина мови, що означає

кількість або порядок предметів при лічбі — це...
б)ознака мовлення, яка організовує його

точність, логічність, чистоту й вимагає тако-
го добору мовних засобів, що відповідає меті
й умовам спілкування — це...;
в) система загальноприйнятих правил про

вживання розділових знаків на письмі й самі
розділові знаки — це...;
г) основна комунікативна якість мовлен-

ня, що передбачає користування всіма мов-
ними правилами, уміннями будувати вислов-
лювання — це... .

2. Запишіть дефініцію до запропоновано-
го терміна:
Контамінація — це... Культура мови —

це... Мовний етикет — це... Правила спілку-
вання — це... Суржик — це... Норма — це...

3.Серед поданих оберіть дефініцію, що
відповідає терміну «фонетика»:
а) розділ мовознавства, що вивчає звуко-

вий склад мови, умови творення звуків, їх роль
в оформленні людської думки, класифікацію,
зміни, чергування;
б)комунікативна якість мовлення, що пе-

редбачає користування всіма мовними пра-
вилами, уміння будувати висловлювання, що
відповідають певному стилю;
в)використання різних мовних засобів для

вираження однієї думки;
г) повторення однакових приголосних

П/п Форма роботи Характеристика вправ та завдань 

1. Репродуктивна – ознайомлення з терміном;  
— аналіз та засвоєння; 
— тлумачення терміна;  
— порівняння з іншими термінами 
системи; 
— упорядкування термінологічного 
міні-словника; 
— опрацювання змісту терміна. 

2. Продуктивна 
(демонстрація через 

контроль) 

— дати визначення терміна; 
— дібрати термін до визначення; 
— підготувати висловлювання за визначеною 
темою, використовуючи запропоновані 
викладачем терміни; 
— максимально послуговуватися термінами з 
дисципліни в ситуації навчального діалогу (під 
час практичних та семінарських занять). 
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звуків у висловлюванні для підсилення вираз-
ності мовлення;
ґ) розділ мовознавства, що вивчає систе-

му відношень між звуками і вживаними на
письмі буквами, форму, кількість цих букв, а
також їх основне значення.

4. Установіть відповідність між термі-
нами та їх дефініціями.

5.Оберіть рядок, у якому зазначено розді-
ли науки, що вивчають усне мовлення.
а) фонетика, графіка, словотвір, лексико-

графія;
б) синтаксис, фразеологія, пунктуація, ор-

фографія;
в)орфоепія, фонетика, лексикологія, фра-

зеологія;
г) фразеологія, орфоепія, лексикографія,

морфологія.
6. На дошці (або на роздаткових картках)

у певному порядку записано терміни. Завдан-
ня студентів: записати номер визначення,
прочитаного викладачем, та номер терміна,
що йому відповідає.
а) прилягання;
б) артикуляція;
в)буква;
г) зв’язне мовлення;
ґ) відокремлення членів речення.
Дефініції:
1.Підрядний зв’язок, при якому залежне

слово має незмінну форму, поєднується з го-
ловним тільки за змістом.

2.Умовний графічний знак звука.
3.Смислове виділення тільки другорядних

членів речення для надання їм особливої
смислової чи граматичної значущості.

4.Дія мовного апарату, унаслідок якої ут-
ворюються мовні звуки.

5.Мовлення, що ділиться в процесі спілку-
вання на певні більш-менш завершені (са-
мостійні частини) відрізки, які мають певну
протяжність.
Попрацювати над термінолексикою, на-

приклад, з культури мовлення можна й під час
вивчення курсу «Практична стилістика».
Студенти можуть підготувати доповіді в нау-
ковому стилі з використанням термінів, само-
стійно побудувати схеми, таблиці, картки-
інформатори. Наприклад, за таким завданням:

Завдання 1. Опишіть схеми 1 та 2 у нау-
ковому  стилі мовлення.

остаточна думка про що-не-
будь, підсумок, зроблений на
підставі спостережень, мірку-
вань або розгляду певних
фактів, результат.
стійка формула, що вживаєть-
ся на початку твору.
початковий момент у розвит-
ку подій, зображених у творі.
те, про що говориться в тексті.
основне твердження, чітко
сформульована думка.

Зав’язка —

Теза —

Тема —

Висновок —
Зачин —
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Шліфувати знання та вміння тлумачити
терміни, а також вести роботу над збагачен-
ням термінологічного тезаурусу студентів-
філологів покликаний спецкурс «Технологія
сучасного уроку з української мови». Спецкурс
— це своєрідний майстер-клас для майбутніх
учителів-словесників, моделювання навчаль-
ної ситуації, у межах якої вони мають мож-
ливість презентувати власні розробки уроків
з рідної мови різних типів, вести діалоги та
бесіди з учнями (у вузівській аудиторії учнями
умовно є студенти-одногрупники), розробля-
ти цікаві вправи та завдання, проводити уро-
ки розвитку зв’язного мовлення та нетра-
диційні уроки тощо. Як відомо, для учнів 5—
7 класів навчальний теоретичний матеріал з
української мови не завжди є доступним для
сприйняття, водночас Стандарти шкільної
освіти орієнтують школярів на оперування
терміносистемою української мови взагалі, а
також окремими дефініціями термінів комуні-
кативної лінгвістики зокрема. Саме таке ба-
чення навчання мови сприяє реалізації ком-
петентнісного підходу, тобто врахування не
тільки накопичених учнями знань та вмінь, але
й досвіду, мовної практики, комунікативної
майстерності. Отже, у системі викладання
спецкурсу «Технологія сучасного уроку з
мови» студенти вправляються щодо презен-
тації цікавих і нестандартних методик орга-
нізації роботи над розвитком термінологічно-
го тезаурусу учнів, послідовно та логічно пре-
зентують ту роботу над окремим терміном з
мови, який варто засвоїти в межах конкрет-
ної лінгвістичної теми. Будь-яка робота з но-
вим, незнайомим словом передбачає певну
систему послідовних дій. Наприклад: для
учнів 10-го класу пропонується для засвоєн-
ня термін «діатриба» ( риторичний термін;
діатриба — це різка викривальна промова).
Система роботи щодо цього поняття буде вра-
ховувати як репродуктивні, так і продуктивні
методичні завдання з метою запам’ятовуван-
ня, введення до контексту, послуговування та-
ким терміном (див. таблицю 1) тощо.
Таким чином, розв’язання методичного

завдання засвоєння лінгвістичної та лінгво-
дидактичної термінологічних систем можли-
во тільки при організації комплексної роботи

з термінологічним мінімумом, який визна-
чається в межах як суто лінгвістичних, так і
комунікативно спрямованих професійних на-
вчальних комплексів. Серед основних завдань
викладача-практика під час реалізації систе-
ми роботи над формуванням професійної мов-
нокомунікативної компетенції студентів-філо-
логів такі: а) відбір термінів з метою мінімізації
матеріалу; б)визначення способів презентації
термінологічного мінімуму; в) формулювання
системи запитань, вправ та завдань, що пе-
редбачають свідоме оволодіння терміном;
г) створення умов для уведення конкретних
термінів до активного словника; ґ) контроль
за правильним використанням термінів в ус-
них та писемних текстах студентів-філологів.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной
проблеме отечественной лингводидактики
высшей школы, а именно аспекту комплекс-
ной подготовки специалистов — вопросу о
формировании профессионально-коммуни-
кативных умений и навыков студентов фи-
лологических факультетов толковать лингви-
стические термины.

Summary. The article deals with the actual
problem of modern linguo-didactics of higher
education. It also investigates the problem of
formation the professional communicative
competence of philology students.
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ФОРМУВАННЯ ціннісних уявлень
про ідеал педагога в студентів уні-

верситету, як і будь-який педагогічний про-
цес, здійснюється під впливом цілого комп-
лексу умов різного ступеня своєї виразності,
спрямованості, стійкості, інтенсивності. Такі
умови різноманітні, мають неоднаковий
вплив на суб’єкти освітнього простору, є ру-
шійними силами, що визначають ефек-
тивність становлення особистості майбут-
нього фахівця, освоєння професійних цінно-
стей, ідеалів, норм, звичок, досвіду соціаль-
но-цінної поведінки. Тому визначення опти-
мальних умов педагогічного процесу, які бу-
дуть впливати на ефективність формування
ціннісних уявлень про ідеал педагога в сту-
дентів на різних етапах їх навчання, є склад-
ним, але необхідним аспектом професійного
становлення майбутніх фахівців. Особливо-

го значення ця проблема набуває для сту-
дентів університетів за непедагогічними
спеціальностями, які отримують фахову
підготовку за тим чи іншим напрямом у су-
купності із спеціалізацією «вчитель».
Питання оптимальної організації та пошу-

ку найкращих педагогічних умов для профе-
сійної підготовки спеціалістів досліджували-
ся багатьма сучасними науковцями (А. Алексюк,
І. Зязюн, О. Глузман, Н. Кузьміна, О. Новіков,
В. Сластьонін, С. Смирнов, О. Петраковський
та ін.). Формуванню уявлень майбутніх учи-
телів про ідеал педагога присвячено наукові
розвідки Є. Бондаревської, М. Боритка,
С. Вершловського, О. Єсипової, С. Корчинсь-
кого, І. Лельчицького, А. Маркової, Т. Ольхо-
вої, А. Репринцева, І. Рижкової та ін. Разом з
тим, особливості сучасного соціокультурного
простору України, специфіка формування рин-
ку праці, необхідність забезпечення мобіль-
ності майбутніх фахівців у професійному са-
мовизначенні зумовлюють особливу увагу до
питань формування образу професії, ціннісних
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уявлень про ідеал педагога в студентів вищих
навчальних закладів.
Мета статті – розробка та обґрунтування

педагогічних умов ефективного формування
ціннісних уявлень про ідеал педагога в сту-
дентів університету.
Досліджуючи історико-педагогічний кон-

текст становлення уявлень про ідеал педаго-
га, І. Лельчицький наголошує, що в сучасно-
му освітньому просторі досконалість учителя
розглядається як феномен цілісності та гармонії
його особистісної та професійної складових.
Автор відзначає, що в контексті моделі ідеалу
вчителя важливим постає питання про його
унікальне призначення в просторі соціокуль-
турного розвитку. Відповідно, місія вчителя
розглядається в безпосередньому зв’язку з
його соціальним статусом. Ідеальний вимір
особистості вчителя передбачає його інтелі-
гентність, виконання ним соціокультурної
місії, що забезпечує цілеспрямоване формуван-
ня учнівської молоді в єдності духовної та
праксеологічної складових її особистісного
становлення [2, с. 305].
Під ідеалом педагога ми будемо розуміти

складне когнітивне та емоційне утворення у
свідомості людини, що відбиває в собі суб’-
єктивні уявлення про педагога як професіо-
нала в його багатоаспектній  природі
(індивід, особистість, суб’єкт професійної
діяльності). Це утворення має активний по-
чаток і виконує різноманітні функції в розвит-
ку професіонала (мотиваційну, ціннісно-цільо-
ву, прогностичну, контрольно-коригувальну,
регуляторну).
Педагогічні умови – це сукупність педаго-

гічних заходів для здійснення визначеного
педагогічного процесу. Склад цих умов дуже
великий і різноманітний, оскільки включає
різні за можливостями та змістом форми, ме-
тоди, педагогічні прийоми, що використову-
ються для вирішення необхідних педагогічних
завдань.
В. Сластьонін визначає поняття умови як

обставини, від яких що-небудь залежить, як
обстановку, у якій що-небудь відбувається [3,
с.110]. О. Новіков під педагогічними умова-
ми розуміє обставини процесу навчання й ви-
ховання, що забезпечують досягнення зазда-
легідь поставлених цілей.
Конкретизуючи загальнофілософські та

психолого-педагогічні уявлення про сутність
педагогічних умов,  можна визначити, що
педагогічні умови, які сприяють формуванню
ціннісних уявлень про ідеал педагога в сту-
дентів, — це сукупність методів, способів,
прийомів і засобів освітнього процесу ВНЗ,
спрямованих на виявлення гуманістичного
потенціалу майбутнього вчителя, розвиток
ціннісно-значеннєвої сфери його особистості.
При визначенні педагогічних умов ми

ґрунтувалися на твердженні О. Бодальова про
те, що зміст уявлення про іншого багато в чому
визначається  тим,  наскільки  сама особистість
сформована  як  суб’єкт діяльності [1]. Тому
було важливо створити умови для прояву ак-
тивної позиції всіх учасників освітнього про-
цесу на основі осмислення себе, своєї діяль-
ності, свого ставлення до інших, до майбут-
ньої професії як особистої цінності.
Аналіз філософської, психолого-педагогіч-

ної літератури, результатів констатувального
етапу експерименту дозволив визначати такі
педагогічні умови, що сприяють ефективно-
му формуванню ціннісних уявлень про ідеал
педагога в студентів: ціннісно-цільове спря-
мування    змісту    та    технологій    викладан-
ня психолого-педагогічних дисциплін в уні-
верситеті на формування  ідеалу педагога в
студентів, розвиток структурних компонентів
особистісних і професійних складових образу
майбутнього педагога; забезпечення рефлек-
сивної практики студентів університету як
підґрунтя для формування ціннісних уявлень
про ідеал педагога; використання  мистецтва
як  способу  персоніфікації образу педагога в
культурі; розширення досвіду взаємодії з пред-
ставниками педагогічних професій; забезпе-
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чення гуманного, особистісно орієнтованого
характеру взаємодії студентів та викладачів.
При визначенні педагогічних умов ми ви-

ходили з того, що зміст ідеалу педагога в
студентів відповідно до сучасних вимог буде
формуватися,  якщо самі студенти будуть зба-
гачуватися досвідом гуманістичних стосунків,
у них з’явиться можливість комунікативної й
творчої самореалізації, буде здійснюватися по-
стійна рефлексія процесу й результатів їхньої
освітньої діяльності, відбуватися розвиток їхніх
освітніх потреб, а також навичок діалогічної
взаємодії один з одним і з викладачами.
Оскільки загальна стратегія дослідження

передбачала перевірку педагогічних умов, що
забезпечують ефективний вплив психолого-
педагогічних дисциплін на формування
ціннісних уявлень про ідеал педагога в сту-
дентів, зокрема непедагогічних спеціальнос-
тей, ми виділили чотири основних напрям-
ки вдосконалення процесу викладання пси-
холого-педагогічних дисциплін в університеті
через: зміст, форму організації занять, харак-
тер взаємодії студентів один з одним і з вик-
ладачем, особливості освітнього середовища.
Зміст навчального матеріалу за навчальни-

ми курсами «Педагогіка», «Історія педагогіки»,
«Основи педагогічної майстерності», «Вікова
та педагогічна психологія» відбирався з ура-
хуванням вимог програми і дослідницьких
завдань. Важливим критерієм при доборі ма-
теріалу була його актуальність і особистісна
значущість для студента. Індивідуально-зна-
ченнєва спрямованість вивчення психолого-
педагогічних курсів  розуміється нами як
спосіб засвоєння змісту освіти суб’єктом, при
якому відбувається своєрідне «зняття» об’-
єктивного значення матеріалу й виявлення в
ньому особистісного змісту, особистісно
стверджуючих цінностей. Студенти універси-
тету, які навчаються за непедагогічними спе-
ціальностями й отримують як додаткову спе-
ціалізацію вчителя певного фаху (наприклад,
математик, учитель математики або філолог,

учитель української мови та літератури), ма-
ють особливі проблеми щодо підготовленості
до педагогічної діяльності, яку більшість з них
не розглядають як основну фахову діяльність.
Разом з тим, складність сучасного ринку праці
вимагає цілеспрямованої підготовки май-
бутніх фахівців до мобільності у власному про-
фесійному самовизначенні, до готовності ре-
алізувати власні особистісні, професійні
здібності, у тому числі й у педагогічній галузі.
У цілому зміст навчальних курсів з педа-

гогіки  та  психології  передбачає розвиток
ціннісної сфери особистості студентів і моде-
лювання ціннісного ставлення до педагогіч-
ної діяльності;  поступове збагачення уявлень
студентів про педагога як професіонала, здат-
ного до розуміння дитини, до надання допо-
моги й підтримки в розвитку особистості ди-
тини на різних етапах навчання, до сприй-
няття і творчого перетворення попереднього
досвіду, самореалізації в професії і прийняттю
відповідальності за результати своєї профе-
сійної діяльності; здатного до співробітницт-
ва, рефлексії, постійній самоосвіті та самовдос-
коналення. Крім того, у процесі освоєння сту-
дентами змісту психолого-педагогічних дис-
циплін відслідковувалися їхні уявлення про
гуманістичну спрямованість та аксіологічну
сутність педагогічної діяльності, про соціаль-
ну роль учителя, про місце цінностей і
ціннісних орієнтацій у життєдіяльності люди-
ни та суспільства.
Форми організації занять були спрямовані,

з одного боку, на активізацію пізнавальної
діяльності студентів, а з іншого —  на ство-
рення ситуацій, що сприяють формуванню
ціннісних уявлень про ідеал педагога в сту-
дентів.
До таких ситуацій належали:
Ø орієнтаційні ситуації, реалізація яких

сприяла формуванню  ціннісних   орієнтирів,
установок   стосовно  змісту («діалог профе-
сіоналів», дискусія за різними методологічни-
ми позиціями, «круглий стіл» тощо);



77

Ø емоціогенні ситуації, спрямовані на
створення переживань, настрою,  емоційно-
го фону, адекватних змісту й досвіду студентів
(педагогічна   інтерпретація   літературних
фрагментів, ретроспектива шкільного досвіду
і т.п.);
Ø ситуації формування досвіду, мета яких

– придбання досвіду в різних   видах діяль-
ності і системах стосунків (рольові ігри, мікро-
викладання, проектні роботи, індивідуальні й
колективні дослідження, психолого-педа-
гогічні тренінги та ін.);
Ø еталонні ситуації, зв’язані з  пред’явлен-

ням зразків професійної поведінки і варіантів
педагогічних стосунків (спостереження,
аналіз досвіду педагогів-практиків тощо).
Проаналізувавши традиційні форми й ме-

тоди навчання студентів в університеті та ви-
явивши їх вплив, до числа значущих ми
віднесли: лекції й семінари проблемного ха-
рактеру, консультації, інтерактивні форми на-
вчання (ділові ігри, дискусії, «мозкова атака»,
тренінги та ін.). Використання проблемності
в навчанні з метою формування ціннісного
ставлення до майбутньої професійної діяль-
ності дозволяє розглядати цей тип навчання
як можливість розвитку особистості майбут-
нього вчителя. Нами були розроблені форми
навчально-наукової діяльності студентів, по-
будовані так, щоб навчання проблемного ха-
рактеру стимулювало формування ціннісно-
го підходу до майбутньої професійної діяль-
ності в студентів.
При організації практичних занять було

важливо «дійти» до кожного студента, вклю-
чити його в активну діяльність, сприяти роз-
криттю й реалізації його можливостей. Пра-
цюючи один з одним, студенти, обмінюючись
думками, відшукуючи рішення, учаться спілку-
ватися один з одним, вступати в контакт, ви-
являти терпимість стосовно думок інших, на-
давати підтримку творчим зусиллям кожно-
го. Спільний пошук рішення в групі дозволяє
студентам міркувати вголос, аргументувати

свою думку, активно слухати, оцінювати різні
варіанти, що підсилює творчий потенціал
навчання.
Однією з важливих умов формування

ціннісних уявлень про ідеал педагога вважає-
мо допомогу студентам в усвідомленні мож-
ливостей рефлексії, що сприяє формуванню
цих уявлень під час педагогічної практики.
Тому що постійне рефлексивне усвідомлення
себе як особистості, як педагога, робота над
собою, самоосвіта, самовдосконалення, кри-
тичність щодо власних досягнень, емпатійне
прагнення проникнути у внутрішній світ учнів
–  шлях до розвитку професіоналізму майбут-
нього вчителя. З такого розуміння ми вихо-
дили, включивши рефлексію до низки умов,
що сприяють формуванню ціннісних уявлень
про ідеал педагога.
Таким чином, виділені нами умови виз-

начили підходи до визначення акцентів у
змісті психолого-педагогічних дисциплін; до
вибору методів навчання; оптимального спо-
лучення форм організації навчальної й прак-
тичної діяльності студентів; до характеру
спілкування викладача й студентів.
Перспективи подальших досліджень у

цьому напрямку полягають у обґрунтуванні
педагогічних технологій, що забезпечують
ефективне формування ціннісних уявлень про
ідеал педагога в студентів університету.
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ОСВІТА завжди виконує соціальне за-
мовлення суспільства та формує осо-

бистість, яка відповідає «моделі культурної
людини» свого часу. Активне розширення
роботи з учнівською молоддю в галузі мис-
тецтва та культури є ознакою оновлення осві-
ти, яка базується на культурно-історичних тра-
диціях та базових цінностях культури,
свідчить про спрямованість освітнього про-
стору на формування «особистісної культури»
дітей та молоді.
Сучасні соціокультурні умови висувають

до особистості вчителя підвищені вимоги
щодо професійних і особистісних якостей.
Саме культурологічна підготовленість визна-
чає його статус і роль як професіонала і куль-
туротворчої особистості. Різнобічний особи-
стісний розвиток, формування гуманістичної
педагогічної позиції на основі єдності профе-
сійної, суспільно-економічної й культурологі-
чної підготовки в поєднанні із загальною куль-
турою є метою роботи вищої школи, запору-
кою досягнення високого професіоналізму
майбутніх учителів.
Вивчення досвіду вищих педагогічних зак-

ладів освіти дозволяє констатувати недостатній
рівень особистісної готовності майбутніх учи-
телів до здійснення культуротворчої функції
освіти, культуровідповідної професійно-педа-
гогічної діяльності, культурологічного аналізу
освітньо-культурних явищ і фактів.
Методологічні засади проблеми самороз-

витку особистості представлені в досліджен-
нях вітчизняних (І. Бех, Б. Вульфов, О. Газман,
Г. Звенигородська, В. Зінченко, О. Киричук,
Б. Кобзар, Л. Кулікова, А. Меренков, М. Цен-

ÿê ìåòîäîëîãi÷íà çàñàäà ñàìîðîçâèòêó
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ко) та зарубіжних (Р. Бернс, А. Маслоу, Г. Ол-
порт, К. Роджерс та ін.) дослідників. Загальні
питання реалізації культурологічного підходу
для педагогічної теорії і практики обґрунто-
вуються в роботах Є. Баллера, В. Біблера,
Є. Бондаревської, І. Зязюна, М. Кагана, Н. Кри-
лової, О. Рудницької, В. Сластьоніна, Г. Тара-
сенко, Н. Щуркової та ін. Важливі методо-
логічні й теоретичні проблеми культурологіч-
ної підготовки сучасного фахівця досліджу-
ються в роботах А. Арнольдова, Л. Буєвої,
І. Кефелі, І. Луцької, В. Маслова, О. Попової,
В. Розіна, Ю. Рождественського та ін. У низці
наукових досліджень обґрунтуванню й експе-
риментальній апробації піддаються культуро-
відповідні педагогічні умови підготовки май-
бутнього вчителя (О. Андреєва, Н. Крилова,
В. Маслов, О. Попова, Г. Тарасенко). Систе-
ма культурологічних знань і вмінь (Ю. Юрчен-
ко), культурологічна компетентність (М. Боро-
вик, М. Булигіна, І. Лейфа), культурологічна
підготовленість (Е. Ємеліна), теоретична і
практична готовність (О. Попова, І. Протасо-
ва) визнається важливим результатом профе-
сійно-педагогічної підготовки майбутнього
вчителя. Вивчення наукової літератури, прак-
тичного досвіду професійної підготовки пе-
дагогів освіти свідчать, що в дослідженнях
недостатньо уваги приділено культурологіч-
ному аспекту освіти й виховання як методо-
логічній основі саморозвитку особистості
майбутнього вчителя.
Мета статті – визначення сутності культу-

рологічного підходу як методологічної засади
саморозвитку особистості майбутніх учителів.
Культурологічна підготовка майбутнього

вчителя є системою змістово-педагогічного та
організаційно-методичного забезпечення про-
цесу засвоєння студентами культурологічних
знань і вмінь, детермінованих гуманістични-

Химченко О. М.
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ми ціннісними орієнтаціями. Ефективність
функціонування її досягається за умов гармо-
нійної цілісності, взаємозумовленої єдності
структурних і змістових компонентів; культу-
рологічної спрямованості, гуманітарної про-
блематизації, підвищення культуромісткості
змісту педагогічної освіти.
Постійне зростання уваги до культуроло-

гічних проблем освіти й виховання як резуль-
тату системного й полісистемного розгляду
зв’язків освіти й культури простежується при
вивченні філософської, культурологічної, пси-
холого-педагогічної літератури. Така взаємо-
дія визнається в науковому світі як норма, яка
виводиться із самого визначення культури
(І. Зязюн, М. Каган, Н. Крилова, В. Луговий,
Н. Шубелка та ін.). Це зумовлює чітку тенден-
цію до пошуку нових шляхів та підходів до
організації педагогічної діяльності і професій-
ної підготовки педагогічних кадрів, адекват-
них сучасній культурі й науці. Культурологіч-
ний підхід розширює дослідницькі й при-
кладні межі, забезпечує панорамний багато-
вимірний погляд і полісистемне пояснення
сутності культурних проблем, цінностей та
компонентів сучасної освіти.
Системоутворювальним чинником про-

фесійної освіти вчителя стає не вузькопред-
метна спеціалізація, а культурно-контекстний
аспект діяльності. Знання як такі не забезпе-
чують повноцінного розвитку особистості й
можуть мати навіть руйнівні наслідки, оскіль-
ки виникає потреба в цінностях як значеннях
предмета для людини. Під культурними
цінностями розуміємо сукупність соціально-
го досвіду суспільства, у межах якого зібрано
найбільш виправдані та соціально ефективні
принципи життєдіяльності (звичаї, стереоти-
пи поведінки і свідомості, оцінки, образи, су-
дження), що посилюють взаєморозуміння між
людьми [3, с. 252]. За допомогою культурних
цінностей відбувається процес формування
ставлення людини до дійсності, усвідомлю-
ються особистісні смисли, здійснюється
спілкування й предметна діяльність людини,
визначаються основні мотивації життєдіяль-
ності. Ціннісні вподобання вчителя значущі

для нього як для суб’єкта культури і пронизу-
ють увесь методологічний базис його педа-
гогічної діяльності, оскільки залежно від об-
раної системи ціннісних орієнтацій відбуваєть-
ся проектований ним навчально-виховний
процес. У педагогічній діяльності до успіху
може призвести лише культурно-ціннісне са-
мовизначення, що надає людині сили та мож-
ливість діяти в будь-яких умовах, досягати за-
думаного незалежно від впливу зовнішніх об-
ставин.
Людина як суб’єкт самостійно вибирає

систему культурних цінностей, тому культу-
рологічний підхід можна розглядати як такий,
що забезпечує умови для вільного самовиз-
начення студентів у просторі культури для
прийняття власних цінностей у формі життє-
вої мети, провідних мотивів, інтересів, праг-
нень.
В основі вирішення проблем, що постали

перед педагогами, є культурологічний погляд
на процес виховання, який передбачає вміння
аналізувати хід педагогічних подій через при-
зму існуючих культурних норм життя й відкри-
тих культурою найвищих цінностей, урахову-
вати прогресивні тенденції світової культури
й виховувати молоде покоління як громадян
світу, які здатні жити в контексті світової куль-
тури, приймаючи загальнолюдські цінності
культури й гармонійно сполучаючи їх у своє-
му житті з національними, вітчизняними.
Методологічною основою культурологіч-

ного підходу є діалогова концепція культури
М. Бахтіна – В. Біблера. З точки зору М. Бах-
тіна, саме в культурі зосереджені всі смисли
людського буття: соціальні, духовні, емоційні,
моральні, тобто культура постає як антропо-
логічний феномен. Таке розуміння культури
виходить за межі діяльнісного підходу, тому що,
за М. Бахтіним, культура не є системою за-
ходів, необхідних людині для життя, а сама є
діяльністю, спрямованою на самозміну. М. Бахтін
розуміє культуру як триєдине поєднання: куль-
тура одночасно є буття та спілкування людей
різних культур, форма буття; культура як фор-
ма самодетермінації, вільного визначення
власної долі та прийняття відповідальності за
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свій вибір, свою долю; культура як створення
«світу вперше».
Актуальною слід визнати позицію Н. Щур-

кової, яка зазначає, що  «здійснювати практич-
ну виховну роботу з культурологічної позиції
досить важко в наш час: по-перше, загострені
протиріччя між змістом виховання й змістом
суспільного життя, що знаходиться у кризі; по-
друге, низький культурний рівень педагогів-
професіоналів теж вступає в протиріччя із зав-
даннями виховання; по-третє, система про-
фесійної підготовки педагога усе ще орієнто-
вана на тоталітарне рекомендаційно-контро-
лююче виховання минулих років» [4, с. 10].
Саме тому науковці відмічають, що сучасний
етап розвитку культури поки що не має адек-
ватної педагогічної системи
Культурологічний підхід, на думку Н. Кри-

лової,  дозволяє «побачити освіту як багато-
мірний простір вільної культурної творчості,
а життєдіяльність школи – як частину культур-
ного осередку соціуму» [2, с. 29]. Байдужість
до культури як цінності особистісного та про-
фесійного життя призводить до безвідпові-
дальності й нехлюйства, зухвалої влади, інте-
лектуальної розпусти, неохайності у справах і
взаєминах, неохайності тіла й душі, низького
рівня мовленнєвої культури тощо [4].
Культурологічний підхід спрямовує на-

вчання та виховання учнівської та студентсь-
кої молоді на формування знань та навичок
вирішувати життєві проблеми, самостійно
будувати свою життєдіяльність згідно з уяв-
леннями про гідність людини. У такому разі
педагог значної уваги надає саме культурі,
визначає її основним професійним об’єктом,
основним змістом виховного процесу. Отже,
культурологічний підхід в освітній галузі за-
безпечує умови для культурного саморозвит-
ку особистості як способу культурного та со-
ціального наслідування, актуалізує ідеал кон-
кретної культурної епохи, відображає адек-
ватні способи й методи передачі культурних
надбань.
У наукових дослідженнях проблем взає-

модії культури та освіти існує три напрямки.

Є. Бондаревська, А. Валицька, М. Дудіна та ін.
розглядають культурні функції освіти, їх гума-
ністичну та етичну спрямованість. Б. Гер-
шунський, А. Запесоцький, Ф. Михайлов та
ін. аналізують освіту як культурний феномен,
обґрунтовують методологічний рівень розу-
міння проблем співвідношення культури і ос-
віти. В. Бенін, В. Безрогов, Г. Корнетов та ін.
на основі позицій сучасної культурології та
західної антропології обґрунтовують нову ме-
тодологію педагогічних досліджень, згідно з
якою людина, знаходячись на межі двох ме-
тасистем – природи та культури, – є суб’єктом
культури та всесвітньо-історичного процесу.
Освіту як сферу соціального наслідування та
розвитку культурних програм вони виводять
як найважливішу функцію культури. Отже, як
підсистема культури освіта несе в собі всі оз-
наки актуальної культурної епохи, впливає на
формування свідомості суб’єкта культури –
людину, яка здатна здійснювати культурні про-
грами майбутнього. Таким чином, освіта є
механізмом культурогенезису, що реалізуєть-
ся в культурологічному підході.
У культурологічному підході проблемі

цінностей належить провідне місце, оскільки
тлумачення культури як сукупності цінностей,
створених людством, є поширеним. Педаго-
гічний аспект проблеми орієнтації особистості
полягає в тому, щоб значний спектр об’єктив-
них цінностей освіти й культури зробити
предметом усвідомлення, переживання як
особистісних потреб, щоб об’єктивні цінності
стали суб’єктивно значущими, стійкими жит-
тєвими орієнтирами, ціннісними орієнтація-
ми особистості. Орієнтація майбутнього вчи-
теля на гуманістичні освітні цінності визна-
чається як сходження особистості до культу-
ровідповідних цінностей сучасної освіти.
Цінності знаходяться зі знаннями у відношен-
нях додатковості й здатні регулювати всі фор-
ми людської діяльності.
Розвиток особистості через піднесення до

загальнолюдських цінностей та ідеалів куль-
тури можливий за умови культурологічного
підходу в освіті.
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Отже, культурологічний підхід полягає в
баченні освіти через призму понять культури,
тобто її розуміння як культурного процесу, що
здійснюється в культуровідповідному середо-
вищі [1, с. 242]. Цей осередок насичений
людськими смислами й слугує людині, яка
вільно виявляє свою індивідуальність, має
можливість культурно розвиватися та визна-
чатися у світі культурних цінностей. «Компо-
нентами культурологічного підходу в освіті є:
ставлення до дитини як до суб’єкта життя, яка
здатна до культурного саморозвитку та само-
зміни; ставлення до вчителя як посередника
між дитиною й культурою, який здатний вве-
сти її у світ культури та здійснити підтримку
дитячій особистості в її індивідуальному са-
мовизначенні у світі культурних цінностей;
ставлення до освіти як до культурного проце-
су, рушійними силами якого є особисті смис-
ли, діалог та співробітництво його учасників
в досягненні мети їх культурного саморозвит-
ку; ставлення до школи як до цілісного куль-
турно-освітнього простору, де живуть та ство-
рюються культурні зразки життя дітей та до-
рослих, відбуваються культурні події,
здійснюється створення культури та вихован-
ня людини культури» [1, с. 285].
Сутність культурологічного підходу поля-

гає у визначенні головної «діючої особи» –
людини як вільної особистості, здатної твор-
чо мислити, співпрацювати з іншими людь-
ми, розуміти культуру та нести її оточуючим.
У межах культурологічного підходу особи-

стісний саморозвиток виступає як інструмент
духовного, морального самозбагачення, сход-
ження до «самого себе найкращого». Кожний
крок свідомого розвитку людини проходить,
з одного боку, як переживання своєї неком-
петентності, як спроба сил у нових діях, як
використання творчої уяви. Це відбувається в
контексті ціннісного ставлення до себе та до
своєї діяльності, до оточуючих, з ким пов’я-
зана та кому адресована діяльність, у процесі
багатогранного аналізу своєї поведінки та ду-
ховно-практичного внеску в соціальний роз-
виток.

Процес виховання культури особистості є
принципово незавершеним, продовжується
протягом усього життя людини. Якщо врахо-
вувати, що кожна особистість індивідуальна
та неповторна у власному культурному роз-
витку, то прагнення до культурного самороз-
витку є тією основою, що об’єднує всі про-
яви людського в людині незалежно від націо-
нального та соціального стану.
Майбутні вчителі, з огляду на культуроло-

гічний підхід, при вирішенні педагогічних
проблем, мають аналізувати хід педагогічних
явищ через призму існуючих культурних норм
життя та відкритих культурою найвищих
цінностей, ураховувати прогресивні тенденції
світової культури. Чільне місце посідає про-
блема виховання молодого покоління як гро-
мадян світу, здатних жити в контексті світо-
вої культури.
Перспективними напрямками подальшо-

го вивчення проблем культурологічного підхо-
ду як методологічної основи процесу культур-
ного саморозвитку майбутніх учителів мож-
на визнати розгляд можливостей впливу на
культурний саморозвиток педагога процесів
гуманізації та гуманітаризації освіти, сучасно-
го інформаційного простору, взаємодії загаль-
нолюдських та національних культурних
цінностей.
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У СУЧАСНОМУ вищому навчально-
му закладі наукова творчість повинна

стати самою суттю освітнього процесу, коли
традиційне опанування предметним змістом
навчальної дисципліни доповнюється науко-
во-дослідницькою діяльністю, спільною (вик-
ладача й студентів) науковою творчою робо-
тою, підґрунтям якої постають усвідомлення
цілей, рефлексія, дослідницька позиція. За-
рубіжні дослідники питань філософії освіти
відзначають, що творчість як основний ком-
понент дослідницької діяльності впливає не
тільки на конкретний науковий прогрес, але
й на все суспільство в цілому, розвиваючи
його інноваційну здатність. Ті держави, що
зуміють створити кращі умови для розвитку
вищих інтелектуальних здібностей і творчого
самовираження людини, будуть мати значні
переваги, оскільки безупинне нарощування
інноваційної здатності суспільства дозволить
забезпечити й конкурентоспроможність ви-
роблених товарів на внутрішньому й зовніш-
ньому ринках, і гідний рівень життя нації, і по-
долання циклічно повторюваних кризових
явищ в економіці тощо. Виходячи з цього, у
багатьох розвинених державах дослідження
в галузі теорії і методології творчої діяльності
стали закритими, оскільки їх віднесли до стра-
тегічних і життєво важливих.
Національна  доктрина розвитку освіти

України у ХХІ ст., Державні програми «Осві-
та» (Україна ХХІ ст.), «Учитель» поставили
завдання трансформації національної систе-
ми освіти, забезпечення пріоритетного роз-
витку людини як найвищої цінності, найпов-
нішого розкриття її здібностей. Практична ре-
алізація визначених у цих документах завдань
потребує розв`язання низки проблем, однією
з яких є формування дослідницької культури
як інтегративної складової педагогічної куль-
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тури вчителя в процесі його власного профе-
сійного саморозвитку [1, с. 232].
У дослідженнях Л. Аксєнова, С. Арновіч,

С. Брасютана, В. Вашкевіча, Е. Гушканець,
М. Євтуха, Р. Жірос, Н. Кисельової, Б. Сазо-
нова та ін. розкривається специфіка дослід-
ницької діяльності студентів, співпраця вик-
ладачів і студентів у науковому дослідженні,
вплив науково-дослідної роботи ВНЗ на фор-
мування в студентів інтересу до науки. Дос-
лідницька культура майбутнього фахівця в наш
час визначає всі провідні показники готов-
ності людини до ефективної професійної
діяльності.
Мета статті –  дати характеристику дослі-

дно-експериментальної роботи з формуван-
ня дослідницької культури у студентів ВНЗ та
визначити критерії й рівень сформованості
цих уявлень.
Рівень дослідницької культури майбутньо-

го вчителя відображає соціально зумовлений
рівень розвитку фахівця в науково-дослід-
ницькій діяльності, професійні та особистіс-
но значущі складові його педагогічної культу-
ри. Т. Климова відзначає, що науково-дослід-
ницька культура вчителя являє собою «склад-
ну, динамічну якість особистості, що характе-
ризує готовність учителя до вирішення педа-
гогічних проблем методами наукового пізнан-
ня та синкретично поєднує в собі ціннісно-
мотиваційний, когнітивний, емоційно-оцін-
ний, діяльнісно-практичний компоненти» [5,
с. 6].
І. Демічева серед компонентів дослідниць-

кої культури вчителя називає структурні (мо-
тиваційно-цільовий, когнітивно-процесуаль-
ний, професійно-ціннісний, аналітико-реф-
лексивний), функціональні (пізнавальний,
виховний, дидактичний, методичний, кому-
нікативний, діагностичний, організаційний,
творчий, інноваційний, корекційний) [3,
с. 107].
Розвиток дослідницької культури майбут-

нього вчителя ґрунтується на розумінні фено-
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мена науково-дослідницької культури як со-
ціального та особистісного явища, реалізації
закономірностей та принципів наукового
пізнання й наукової творчості.
Науково-дослідницька діяльність студентів

розглядається нами як цілісна, багатомірна,
багаторівнева, відкрита особистісно орієнто-
вана система творчої самореалізації, самороз-
витку, самовиховання майбутніх фахівців, що
ґрунтується на інтеграції логічних, інтуїтив-
них, евристичних, рефлексивних та емпатій-
них компонентів.
Експериментальне дослідження відбувало-

ся в Луганському національному університеті
імені Тараса Шевченка протягом 2003—2008
років. На різних етапах експерименту до ро-
боти залучалися викладачі й студенти факуль-
тетів української філології, іноземних мов,
Інституту економіки та бізнесу.
У дослідно-експериментальній роботі бра-

ло участь 326 респондентів Луганського на-
ціонального університету імені  Тараса Шев-
ченка. До складу контрольних груп (КГ)  вхо-
див 161 студент, експериментальних груп (ЕГ)
– 165 студентів. Експериментальні й кон-
трольні групи студентів були дібрані таким чи-
ном, щоб контрольовані параметри не суттє-
во відрізнялися один від одного. Відповідна
статистико-математична обробка отриманих
даних проводилася з використанням програ-
ми statistics –5.
Проведення педагогічного дослідження з

формування дослідницької культури майбутніх
учителів у діяльності Наукового студентсько-
го товариства передбачало використання од-
ного з основних методів педагогічного дос-
лідження –  експерименту. Вибір природного
типу експерименту зумовлений об’єктом та
предметом дослідження. Здійснення природ-
ного експерименту потребувало виокремлен-
ня етапів: констатувального, формувального
та контрольного.
Під час констатувального етапу експери-

менту вирішувалися такі завдання: вивчення
рівня сформованості дослідницької культури
в студентів ВНЗ; аналіз впливу діяльності На-
укового студентського товариства на форму-
вання дослідницької культури майбутніх учи-
телів.
З метою вивчення підготовленості сту-

дентів Луганського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка до науково-дос-

лідницької діяльності була проведена діагнос-
тика сформованості компонентів дослідниць-
кої культури (когнітивного, мотиваційно-
ціннісного, евристичного, технологічного) за
розробленими критеріями. Проведена робо-
та мала такі результати:

• когнітивний критерій: згідно з отрима-
ними даними в студентів досить яскраво ви-
ражене розуміння ролі й значення вирішення
дослідницьких завдань у професійній діяль-
ності педагога (21,3 %), однак слабко виражені
знання типів дослідницьких завдань і вимог
до результатів їхнього вирішення (21,3 %), а
також знання методів вирішення дослідниць-
ких завдань і умов їхнього застосування
(42,55 %);

• мотиваційно-ціннісний критерій: вихо-
дячи з отриманих даних, найбільше яскраво
в студентів виражена мотиваційна орієнтація,
зв’язана з корисністю знань і вмінь науково-
дослідної роботи для майбутньої професійної
діяльності (46,8 %), також спостерігається
прагнення до самоосвіти (38,3 %). Слабко
виражені мотиваційні орієнтації, зв’язані з
прагненням брати участь у конкурсах дослід-
ницьких робіт, виступати на наукових конфе-
ренціях, семінарах (29,8 %), і бажання бути не
гірше інших (25,5 %);

• евристичний критерій: більшість сту-
дентів відзначають наявність у них здібнос-
тей до науково-дослідної роботи. Проте,
здатність створювати творчу ситуацію, яка
може переходити в ланку евристики (42,6 %),
створення власного стилю дослідницької
діяльності (44,7 %), здатність до критики,
підтвердження і втілення результатів власно-
го наукового пошуку (42,6%) знаходять серед-
ню й низьку оцінки;

• технологічний критерій: більшість сту-
дентів одержали  середню оцінку. Найбільше
слабко в студентів виражені вміння впрова-
джувати отримані результати в практичну
діяльність (29,8 %).
Таким чином, результати констатувального

етапу експерименту показали, що 45 % студентів
з числа учасників дослідження  не виявляють
наукової активності, достатньої для ефективно-
го формування дослідницької культури, у зв’яз-
ку з браком часу на науково-дослідну роботу
через завантаженість навчальними заняттями,
поганою успішністю, активною соціальною
діяльністю, власною неорганізованістю.
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Наступне завдання констатувального ета-
пу експерименту передбачало аналіз впливу
діяльності Наукового студентського товари-
ства на формування дослідницької культури
студентів. Позанавчальна науково-дослід-
ницька робота як одна з підсистем цілісного
педагогічного процесу має у своєму розпоря-
дженні великі можливості для формування
професійної спрямованості, розвитку ціннісних
орієнтацій, мотивів, ідеалів і цілей більш ви-
сокого рівня. На думку низки авторів (М. Бай-
дан, Л. Квіткіна, Є. Спіцин та ін.) позанав-
чальна науково-дослідницька діяльність сту-
дентів являє собою упорядковану сукупність
позааудиторних занять, безпосередньо зв’я-
заних з навчальним процесом, є досить склад-
ним об’єктом соціального керування [2; 4; 6].
Розвиток студентського самоврядування в

науково-дослідницькій роботі у формі НСТ є
одним з резервів підвищення ефективності
формування дослідницької культури, оскільки
дозволяє перейти від навчальних впливів до
саморегулюючої  системи.
Реалізація функцій  НСТ  припускає актив-

не включення студентів у процес науково-дос-
лідної діяльності, починаючи з першого кур-
су, існування цілеспрямованої підготовки до
такої діяльності з урахуванням особливостей
культурно-освітнього простору та організації
навчального процесу в конкретному ВНЗ. У
результаті констатувального етапу експери-
менту з’ясовано, що в ході колективної пошу-
кової діяльності студентів формування знань,
умінь, навичок і якостей дослідника відбу-
вається таким чином, що «виграють» усі сту-
денти – і сильні, і слабкі, підтверджуючи по-
ложення про те, що особистість черпає з ко-
лективної роботи максимально можливе.
У студентів КГ і ЕГ  рівень володіння дос-

лідницькою культурою залежав від мотивів і
стимулів участі в науково-дослідній роботі,
серед яких 44 % студентів відзначають праг-
нення до наукового спілкування, бажання
працювати в цікавому колективі, знайти од-
нодумців. 46 % респондентів відзначили, що
для більш успішного формування вмінь нау-
ково-дослідної роботи їм не вистачає науко-
вого спілкування з викладачами, аспірантами,
студентами, які активно працюють у НСТ.
Таким чином, студентські науково-теоре-

тичні конференції, олімпіади, Дні науки, кон-
курси студентських наукових праць та інші

формі науково-дослідної роботи студентів ви-
ступають могутнім фактором у залученні май-
бутніх фахівців до наукового простору, науко-
вого пошуку в певній галузі науки, у станов-
ленні власного стилю науково-дослідницької
культури.
Перспективними напрямками досліджен-

ня слід визнати створення педагогічних умов
для організації науково-дослідної роботи сту-
дентів у процесі діяльності Студентського на-
укового товариства та їх реалізація в освітньо-
му просторі.
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ПЕДАГОГІЧНА діяльність пов’яза-
на з вирішенням великої кількості зав-

дань та проблемних ситуацій і тому належить
до видів праці, процес виконання яких має не
репродуктивний і алгоритмізований, а твор-
чий, пошуковий характер. Кожна ситуація
спілкування, взаємодії з учнями, батьками та
колегами ставить учителя в умови осмислен-
ня й оцінки власної активності, відповідаль-
ного вибору певної позиції, дії, вчинку.
Отже, суттєвою ознакою педагогічної

діяльності є її творчий характер. Характерис-
тика педагогічної діяльності як творчої в ши-
рокому сенсі визначається тим, що вона спря-
мована на «творення» особистості дитини.
Але, як і будь-яка iнша, дiяльнiсть учителя

мiстить у собi репродуктивне i творче, і, ма-
буть, існують певні варіанти гармонійного
співвідношення репродуктивних дій, здійсню-
ваних на рівні автоматизмів, і творчих актів,
спрямованих на пошук і знаходження унікаль-
ної для конкретної педагогічної ситуації дії.
Якщо розглядати репродуктивність і

творчість у межах одного континууму, то кож-
ний педагог знаходиться в певній його точці,
яка відображає індивідуальне місце вчителя
між зазначеними полярностями. Але якщо
говорити саме про полюси цього континуу-
му, то, як свідчать сучасні дослідження педа-
гогічної діяльності, вони являють собою кар-
динально відмінні, протилежні моделі діяль-
ності вчителя.
Різні автори визначають такі антиномічні

моделі через протиставлення різних характе-
ристик діяльності й особистості педагога.

Рефлексивна психологія розглядає в цьо-
му контексті репродуктивно-авторитарну та
рефлексивно-інноваційну моделі педагогічної
діяльності. Переважання в педагогічній діяль-
ності репродуктивних актів є небезпечним,
оскільки педагогічна репродуктивність коре-
лює з безапеляційністю вчителя, консерватив-
ністю, замкненістю в спілкуванні, оцінністю.
Відсутність творчості в педагогічній діяльності
призводить до фіксації в ній авторитарно-ро-
льових стереотипів, репресивних, консерва-
тивних установок, що виявляються на фоні
професійної поверховості, ділетантизму й пси-
хологічної безграмотності. Це призводить до
особистісної деформації педагога, заважає
прояву творчо-пошукової активності, закри-
ваючи тим самим його власну особистість від
нового досвіду, інших людей, а значить, і від
самого себе. Це зупиняє саморозвиток вчи-
теля, зростання його професійної творчості й
розвитку життєтворчості в цілому.
У концепції професійного розвитку вчите-

ля Л. Мітіної протилежність між репродуктив-
ною і творчою моделями діяльності педагога
визначається через поняття центрації свідо-
мості вчителя. З одного боку, це може бути
центрація на інтересах справи, діяльності, з
іншого – на власних проблемах. Ці проти-
лежні вектори орієнтації свідомості вчителя
виявляються в тому, що перший з них спря-
мований на використання протиріч діяльності
для продуктивного структурування процесу
педагогічного спілкування, виходу на новий
рівень взаємодії з учнем, другий – на сприй-
няття проблеми як загрози своєму благопо-
луччу, порушення своєї раніше сформованої
цілісності. Така егоцентрична спрямованість
вчителя реалізується на рівні психологічного
захисту, що призводить до зниження творчо-
го потенціалу вчителя.

Чернобровкін В. М.
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Репродуктивна й творча моделі педагогі-
чної діяльності виявляються також у різних
стилях педагогічного спілкування – моноло-
гізованому й діалогізованому. Монологізовані
комунікативні стилі засновані на статусному
домінуванні вчителя над учнями й «суб’єкт-
об’єктних» стосунках, у наявності примусо-
вих впливів учителя на учнів (у формі прихо-
ваного маніпулювання або відкритої агресії),
догматизмі (ригідності та стереотипності ме-
тодів і прийомів впливу на учнів), егоцент-
ризмі (зосередженості на власних потребах,
цілях і задачах). Діалогізовані стилі педагогіч-
ного спілкування пов’язані з особистісною
рівністю, «суб’єкт-суб’єктними» стосунками,
конвергенцією потреб учнів і вчителя, їх
співробітництві, прагненні педагога до твор-
чості (імпровізацій і експериментування), осо-
бистісного й професійного зростання.
Проте, описової характеристики власти-

востей і ознак репродуктивних і творчих мо-
делей педагогічної діяльності недостатньо для
вирішення практичних проблем сучасного
освітнього процесу. Важливим є вивчення
механізмів становлення творчої особистості
й діяльності вчителя, яке передбачає, на наш
погляд, вирішення суттєвої методологічної
проблеми – проблеми детермінації педагогі-
чної діяльності.
У своєму дослідженні, зосередженому на

проблемі прийняття вчителями рішень у про-
блемних педагогічних ситуаціях, ми виходи-
мо з аналізу трьох рівнів детермінації актив-
ності людини – причинної , цільової та
ціннісної.

Причинна детермінація пов’язана з впли-
вом на зміст і напрямок активності психоло-
гічних чинників, що склались у минулому. Роз-
глянута в логіці причинно-наслідкових
зв’язків психічна активність постає як законо-
мірний і неминучий процес утворення на-
прямку дій без повного усвідомлення суб’-
єктом альтернатив вибору. Механізм причин-
ної детермінації визнається в біхевіористич-

них і рефлексологічних концепціях, де про-
відними чинниками поведінки вважаються
попередні зовнішні впливи та подразники, а
також у психоаналітичних теоріях, де акцен-
тується вплив на неї динаміки внутрішнього
конфлікту, спричиненого минулим досвідом
незадоволення важливих для індивіда потреб.
В усіх зазначених теоріях процесам свідомості
й мислення приділяється незначна увага: вони
розглядаються то як раціоналізовані викрив-
лення змістів несвідомого (психоаналіз), то як
вторинні щодо рефлекторної діяльності мозку
(фізіологічна психологія) або такі, що зовсім не
стосуються предмета психології (біхевіоризм).
Аналіз причинної детермінації здійснюєть-

ся нами для пояснення чинників здійснення
вчителями неконструктивних, непедагогічних
дій у процесі педагогічної взаємодії.

Цільова детермінація, навпаки, полягає у
впливі на функціонування людської психіки
образу «бажаного майбутнього». З цих по-
зицій дії людини визначаються не сформова-
ними до теперішнього моменту зовнішніми
або внутрішніми спонукальними причинами,
а прагненням до мети. У такий спосіб ак-
тивність набуває ознак діяльності. Тут зміст
активності скеровується суб’єктом, який оби-
рає й ставить мету, здійснює вибір засобів її
досягнення, рефлексує й регулює процес ви-
конання дій. За таких умов активність набу-
ває надситуативного характеру, оскільки лан-
цюг «стимулів» і «реакцій» розривається, і в
точці їх розтину суб’єкт усвідомлює альтер-
нативи вибору й приймає рішення, виходячи
не з логіки неминучих зв’язків минулого й
теперішнього, а із спрямованості на ймовірне
майбутнє.
Виходячи з цього, ми диференціюємо по-

няття «поведінка вчителя» й «педагогічна
діяльність». Педагогічна діяльність – це ак-
тивність учителя, спрямована на досягнення
педагогічних цілей; її здійснення відбувається
тільки в тому випадку, коли вчитель реалізує
дії, утримуючи у свідомості педагогічні цілі, на
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досягнення яких ці дії спрямовуються. Момен-
ти активності вчителя, які детермінуються
особливостями зовнішньої ситуативної сти-
муляції й мотивами, пов’язаними з компен-
сацією внутрішнього захисного конфлікту
(тобто причинними детермінантами), ми роз-
глядаємо як поведінкові акти. У такі моменти
дії педагога відхиляються від мети діяльності
й стають у повному сенсі «не-педагогічними».
Отже, процеси прийняття рішень у проблем-
них педагогічних ситуаціях можуть функціо-
нувати як поведінкові або діяльнісні акти.

Ціннісна детермінація виявляється в регу-
лятивному впливі на процес діяльності
ціннісно-смислових утворень особистості
вчителя, завдяки чому її зміст визначається
світоглядними, життєвими позиціями педа-
гога, які виходять за межі професійних орієн-
тацій і установок.
У розгляді механізмів детермінації діяль-

ності педагога для нас важливим є також вра-
хування положень суб’єктно-діяльнісного
підходу, актуальність якого в сучасній психо-
логії суттєво зростає.
Попередній аналіз рівнів детермінації ак-

тивності педагога ставить питання про те,
яким чином педагог виявляє або не виявляє
себе як суб’єкт власної активності, діяльності
на кожному з названих рівнів.
Відповідаючи на це питання, звернемося

до положень суб’єктно-діяльнісного підходу
(С. Рубінштейн, К. Абульханова-Славська,
В. Брушлинський та ін.):

– Суб’єкт – це онтологічна властивість
людини, він неперевно існує й розвивається.
Це положення не збігається з уявленнями
Л. Виготського та О. Леонтьєва про те, що
суб’єкт підпорядковується діяльності, а тому
може з’являтися й зникати разом з нею. Роз-
в’язання цього протиріччя в межах суб’єктно-
діяльнісного підходу вимагає визнання існу-
вання в індивіда в будь-який момент прин-
ципової здатності, спроможності бути свідо-
мим суб’єктом своїх дій. Але індивід може «не

використовувати»  свої суб’єктні властивості
в окремі моменти своєї активності. При цьо-
му уникнення свідомих суб’єктних дій також
є результатом самовизначення й волевиявлен-
ня суб’єкта, а тому він лишається за них відпо-
відальним. Це узгоджується з положеннями
екзистенціальної психології про авторство й
відповідальність людини в усіх її психічних
проявах (у почуттях, стражданнях, життєвих
проблемах) та теорії вчинку М. Бахтіна про
«не-алібі в бутті».

– Суб’єкт проявляється в пізнавальному,
дієвому та етичному ставленні до світу. Етич-
не ставлення полягає у визнанні іншої люди-
ни як вільної, такої, що має право на самовиз-
начення. Це положення є одним з найважли-
віших для розуміння вчителя як суб’єкта пе-
дагогічної діяльності, а його ставлення до учня
– як етичного за своєю природою.

– Однією з найважливіших характеристик
суб’єкта є відповідальність, яка пов’язана з
його здатністю детермінувати події. За С. Ру-
бінштейном, відповідальність – це втілення
істинного, глибокого й принципового став-
лення суб’єкта до життя, це відповідальність
за все здійснене й усе не реалізоване.

– Суб’єкт здатний до творчої діяльності,
самодіяльності й саморозвитку. Тому він є дже-
релом перебудови буття й власного життя, а
також своєї діяльності й внутрішнього світу.

– Активність суб’єкта виявляється в зна-
ходженні й усвідомленні протиріч життєдіяль-
ності та їх розв’язуванні (К. Абульханова-
Славська). Це досягається завдяки здатності
суб’єкта ставати в диспозицію до реальних
умов життєдіяльності.
Можна виділити два можливі контексти

аналізу проблеми вчителя як суб’єкта. Пер-
ший – вузький – передбачає розгляд педагога
як суб’єкта професійної діяльності. Другий
контекст більш широкий – полягає в можли-
вості аналізу вчителя як суб’єкта життєдіяль-
ності та буття в цілому.
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Застосовуючи до різних рівнів детермінації
активності педагога положення суб’єктного
підходу, можна констатувати таке.

1. Аналіз причинної детермінації актив-
ності педагога свідчить, що поки вчитель за-
лишається в полоні «причин», його активність
реалізується в полі механічно діючих сил, а не
в просторі можливостей, які він може реалі-
зувати; він уникає можливості проявляти себе
суб’єктом діяльності, оскільки його поведінка
не відповідає ознакам цілеспрямованості, ав-
торства, відповідальності, творчості.

2. На діяльнісному рівні активності вчитель
виявляє себе як суб’єкт. Передумовою суб’-
єктної дії є здатність ставати в рефлексивну
позицію, репрезентувати більш широкий
спектр варіантів можливого майбутнього,
здатність обирати та здійснювати будь-які з
них, тобто діяти творчо. На цьому рівні
діяльність саморегулюється суб’єктом, який
усвідомлює протиріччя, що виникають, і про-
блематизує їх, створює альтернативне поле
варіантів власних дій та здійснює відповідаль-
ний вибір тієї з них, яка відповідає меті діяль-
ності.

3. На рівні ціннісної детермінації функціо-
нує й більш високий рівень психічної регуляції,
на якому вчитель трансцендує за межі про-
фесійних інтересів – у простір визначальних
основ своєї життєдіяльності, де виявляє себе
як суб’єкт, що осмислює й будує процес свого
буття на певних ціннісно-смислових засадах,
які не обмежуються егоцентричними або
навіть професійно-педагогічними інтересами,
а, навпаки, ієрархічно надбудовані над ними
й виконують роль регуляторів, які опосеред-
ковують активність нижчих рівнів. Дії вчите-
ля не спонукаються й не «підштовхуються»
егоцентричними мотивами ураженого Я, а «тяг-
нуться» до цінностей. Ідеться про підхід до
діяльності не просто як до професійної праці
(обов’язку), а й як до сфери самоактуалізації
та пошуку сенсу життя. Активність, що ке-
рується смислами, характеризується наявні-

стю можливостей, що вільно обираються
суб’єктом, вона відкрита перспективам, усві-
домлена, наповнена творчістю, співвіднесе-
на з чимось більшим, ніж вимоги професії. Ре-
зультати сучасних досліджень показують, що
вчителі з розвиненою системою цінностей
виявляють більш високий рівень професійної
майстерності; у них відбувається злиття ви-
мог професії та індивідуальних особистісних
властивостей. Виявлено також зв’язок між
творчим ставленням учителів до педагогічної
діяльності й усвідомленістю життя, задоволе-
ністю ним.
Однак, у контексті всього сказаного постає

важлива й маловивчена проблема. Це про-
блема особистісних ресурсів творчості вчите-
ля. Інакше кажучи, де знаходяться спонукальні,
«пускові» механізми виходу вчителя з реагу-
вального, гомеостатичного існування й діян-
ня та переходу на рівень творчого, пошуково-
го, суб’єктного й відповідального здійснення
діяльності та життєдіяльності?
Наше дослідження засвідчило, що значну

роль в утриманні педагога «в полоні причин»
відіграють чинники, пов’язані з динамікою
захисного конфлікту, сформованого в минулій
історії особистісного розвитку вчителя, і як на-
слідок, – з напруженістю механізмів психоло-
гічного захисту. На активність педагога, яка
значною мірою є комунікативною, інтерактив-
ною, впливають емоційно-поведінкові патер-
ни і несвідомі комплекси, утворені в минуло-
му. І тому він немовби «використовує» простір
професійної праці для відтворення і програ-
вання стереотипних сценаріїв поведінки, ме-
тою якої є пітримка почуття цілісності влас-
ного Я, захист його через реалізацію звичай-
них, «відпрацьованих» (хоча і неконструктив-
них) поведінкових актів.
Тому можливість «виходу» з такого стану

ми бачимо в підвищенні самоусвідомлення та
саморозуміння вчителя, пов’язаних з проце-
сом особистісного зростання та вдосконален-
ня. Суб’єктність, як відомо, прямо пов’язана
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зі свідомістю, здатністю адекватно відобража-
ти події, розуміти їх сенс, рефлексувати свої
властивості й можливості взаємодіяти з об-
ставинами. Зрозуміло, що досягнення цього
вчителем можливо за умов адекватної
психологічної допомоги.

 Є ще один важливий чинник становлен-
ня педагога як суб’єкта. Йдеться про те, що
для того, щоб бути, виявляти себе суб’єктом,
людині треба знати (або принаймні відчува-
ти), що вона – суб’єкт, що саме від неї зале-
жить, чим буде заповнюватись простір її про-
фесійної діяльності і життя в цілому. На жаль,
у світогляді середньостатистичної пересічної
людини існує уявлення, що життя – це про-
цес вирішення проблем, які потрапляють
іззовні, що зовнішній світ є постійним поста-
чальником перешкод, труднощів, напружень
тощо. У психології це позначається поняття-
ми екстернального локусу контролю, зовніш-
нього локусу каузальності, зовнішньої моти-
вації та ін. Унаслідок цього людина відчужує
від себе процес власного життя, не бере на
себе відповідальність за нього.
Тому важливим чинником становлення

суб’єкта є трансформація ментальної моделі,
у якій домінує уявлення про людину як про
автора і «головну причину» своєї діяльності і
свого життя. Знову ж таки, це питання гра-
мотної й адекватної психологічної допомоги
сучасному вчителю.
Наш досвід роботи з учительською аудито-

рією свідчить про те, що переважна більшість
педагогів виявляє високу чутливість до цих
питань, здатність глибоко мислити; вони ус-
відомлюють широке поле проблем і супереч-
ностей педагогічної професії. Тому можна го-
ворити про оптимістичну перспективу.
Таким чином, наші дослідження можна

розглядати як спробу (серед численних у філо-
софії та психології) окреслення суперечливо-
го образу «багатомірної», «багаторівневої»,
«пунктирної» людини. Її існування, розгляну-
те як живий, активний процес, містить виз-

начальні для людського способу буття проти-
річчя, боротьбу різноспрямованих тенденцій.
Однією з них є прагнення людини поверну-
тися на досвідомий рівень існування, де її ак-
тивність зумовлюється чинниками, що не за-
лежать від свідомості й волі, де людина не
бере на себе зусилля й «клопіт» замислюва-
тись над тим, що, як і навіщо вона робить. Це
відмова від самостійності, прийняття власних
рішень, яка, по суті, є відмовою від людського
способу існування. Протилежною тенденцією
є пошук свого шляху, де людина постає як ав-
тор, суб’єкт власної діяльності й життєдіяль-
ності. Це шлях усвідомлення можливостей та
знаходження ресурсів, здійснення вибору й
прийняття рішень, свідомого й відповідаль-
ного самовизначення.
Будь-яка людина в процесі життя визна-

чається щодо цієї дилеми. Питання про те, як
і за рахунок чого стає можливим вибір шляху
пошуку й реалізації можливостей всупереч
тенденції до мінімізації процесів вільного ви-
бору й прийняття на себе відповідальності, –
це питання детермінації психічної активності
людини. Якщо ми визнаємо, що об’єктивно-
причинні детермінанти не визначають всьо-
го розмаїття проявів життєвої активності суб’-
єкта, то маємо й визнати, що не може бути
об’єктивних «причин», за яких він гаранто-
вано обиратиме шлях пошуку й зростання.
Очевидно, людська психіка є утворенням,

сутнісні властивості якого полягають у мож-
ливості постійного розвитку й удосконалення,
тобто в її потенційності. Злиття свідомих зу-
силь людини з динамікою цієї сутнісної сили
розглядається як одна із значущих людських
цінностей, що культивується й підтримується
в усіх духовних культурах людства. Це цінність
самовдосконалення, самоускладнення й інтег-
рації. Можливість реалізовувати її, як ствер-
джують гуманістичні й екзистенціальні психо-
логи, відкрита для людини в будь-який момент.
Однак першопоштовх, імпульс до такого руху
– це питання вибору й волі самої людини як
суб’єкта своєї діяльності й свого життя.
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педагогічних працівників дошкільних навчальних
закладів з питань співпраці дошкільного

навчального закладу з родиною

Кірієнко Т. В.

НА СУЧАСНОМУ етапі розвитку су-
спільства, функціонування всієї сис-

теми освіти діяльність дошкільних навчальних
закладів перебудовується відповідно до загаль-
них тенденцій сучасності. У зв’язку з цим ак-
туальною стала проблема підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників дошкільних
навчальних закладів, зросли вимоги до осо-
бистості педагога.
Перебудова системи освіти у зв’язку з пе-

реходом на новий зміст, структуру зумовлює
необхідність перегляду деяких підходів до си-
стеми підвищення кваліфікації педагогічних
працівників дошкільних навчальних закладів.
Тому з’явилась необхідність модернізації сис-
теми підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, яка зумовлена реформуванням
галузі. Це завдання поставлено в Націо-
нальній доктрині розвитку освіти, Законі Ук-
раїни «Про дошкільну освіту». Одним з важ-
ливих питань реформування освіти, визначе-
них у Державній національній програмі «Ос-
віта». (Україна ХХI століття), є  також підви-
щення кваліфікації педагогічних кадрів, яке по-
кликане забезпечувати поглиблення профес-
ійних знань, умінь [3].
Модернізувати систему підвищення ква-

ліфікації педагогічних працівників  – означає
вдосконалити її, змінити відповідно до вимог
сучасності, збагатити  новими прогресивни-
ми ідеями згідно з вимогами життя нової епохи.
Ці завдання реалізувати можна за умов якісно
нових підходів до роботи з педагогічними кад-
рами, тому що педагогічні працівники мають

стати основною, рушійною силою відроджен-
ня та створення якісно нової національної
системи освіти [3].
Проблему підвищення кваліфікації педаго-

гічних працівників, керівників закладів осві-
ти розглядали О.В. Запорожець, В.І. Маслов,
В.І. Ядешко, Ф.А. Сохін,  Ф.А. Шохіна, Т.І. По-
німанська;  організацію та проведення мето-
дичної роботи – І.П. Жерносєк, К.Л. Крутій,
В.І. Ядешко, Ф.А. Сохін; управління закла-
дом освіти та здійснення  контролю  –
О.В. Проскура, В.В. Крижко, Є.М. Павлю-
тенков; активні форми проведення методич-
ної роботи в дошкільному закладі – К.Л. Крутій.
Співпрацю   з сім’єю розглядали О.Л. Ко-
нонко, Н.Ф. Виноградова, Т.Ф. Алексєєнко,
В.К. Котирло,  Т.А. Маркова,  С.О. Ладивір,
О.В. Проскура,  К.Л. Крутій, О.М. Урбансь-
ка, Т.І. Поніманська.
На сучасному етапі розвитку освіти відбу-

вається актуалізація проблеми співпраці дош-
кільного навчального закладу та сім’ї. Аналі-
зуючи теоретичні напрацювання з проблеми
співпраці з сім’єю, необхідно відмітити, що,
ураховуючи сучасний стан соціально-педаго-
гічних умов виховання дітей у сім’ї, в Інсти-
туті проблем виховання (ІПВ) АПН України
розроблено Комплексну програму формуван-
ня педагогічної культури сучасної сім’ї. Упер-
ше в Україні співробітниками лабораторії
сімейного виховання ІПВ АПН України роз-
роблено Програму формування педагогічної
культури батьків. Ці зазначені праці викорис-
товуються й при плануванні роботи дошкіль-
ного навчального закладу зі співпраці з бать-
ками.
З метою активізації взаємодії дошкільного

навчального закладу (ДНЗ) з сім’єю постійно
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оновлюються форми взаємодії, перевага на-
дається активним формам співпраці, більш
гнучким формам формування педагогічної
культури батьків.  Індивідуальні, колективні та
групові форми роботи з сім’єю виділялись
Сохіним Ф., Ядешко В., а окремо розглядало-
ся використання наочних засобів. Понімансь-
ка Т. виділяє колективні, індивідуальні та на-
очно-інформаційні форми роботи з батьками.
У рекомендаціях Міністерства освіти і науки
України  розглядаються наочні, індивідуальні
та колективні форми роботи з батьками вихо-
ванців. [6]
На сучасному етапі гостро стала пробле-

ма результативності підвищення кваліфікації
педагогів, якої можна досягти, використову-
ючи під час навчання моделювання як засіб
підвищення професійної компетентності пе-
дагогічних працівників. Використання систе-
матизованих схем, моделей, структур замість
монологічного викладу інформаційного мате-
ріалу під час проведення консультацій, семі-
нарів, семінарів-практикумів дає позитивні
результати, тому що наочні матеріали сприя-
ють кращому запам’ятовуванню.

Предметом дослідження є форми й методи
організації підвищення кваліфікації педагогіч-
них працівників ДНЗ. Нашим завданням є
підвищення ефективності навчання педагогів
з питань оптимізації співпраці інститутів
«дошкільний навчальний заклад» і «сім’я» че-
рез використання дієвих форм взаємодії з
сім’єю при плануванні роботи дошкільного
навчального закладу та використання в підви-
щенні кваліфікації педагогічних працівників
цих закладів запропонованих схем, моделей,
структур. Ефективною  формою  навчан-
ня педагогічних працівників і керівників
дошкільних навчальних закладів залишають-
ся семінари, семінари-практикуми, проблемні
семінари. Так, проблемний  семінар-практи-
кум з питань співпраці дошкільного навчаль-
ного закладу з сім’єю, який проводився для
керівників, вихователів-методистів, педагогі-
чних працівників ДНЗ, показав  результа-
тивність підвищення кваліфікації педагогів з
використанням структур, моделей.
Подаємо орієнтовні плани підготовки,

проведення проблемного семінару-практику-
му та його матеріали.

ПЛАН
підготовки до проведення проблемного семінару-практикуму для педагогічних
працівників, керівників дошкільних навчальних закладів з питань співпраці

дошкільного навчального закладу та сім’ї

№ Зміст Відповідальний Термін 
1. Зробити аналіз літератури та публікацій із 

зазначеної проблеми 
  

2. Підготувати теоретичні матеріали з обраної 
теми 

  

3. Розробити план проведення проблемного 
семінару-практикуму 

  

4. Розробити структуру впровадження сучасних 
підходів у співпрацю дошкільного 
навчального закладу та сім'ї 

  

5. Розробити схему типів взаємодії сімейного та 
громадського виховання 

  

6. Оформити модель форм взаємодії сімейного 
та громадського виховання 

  

7. Розробити модель співпраці дошкільного 
навчального закладу та сім’ї 

  

8. Підготувати наочні матеріали на кожного 
учасника семінару-практикуму  
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ПЛАН
проведення проблемного семінару-практикуму для педагогічних працівників,

керівників дошкільних навчальних закладів
Тема: Співпраця дошкільного навчального закладу та сім’ї

 Дата проведення:
Час проведення:
Місце проведення:

Мета: систематизувати знання педагогів про співпрацю з сім’єю, сприяти  змістовності
планування  взаємодії  дошкільного навчального закладу з  родинами  вихованців, викорис-
танню дієвих форм співпраці з ними, досягти ефективності підвищення кваліфікації через ви-
користання систематизованих матеріалів схем, моделей,  структур.

№ Зміст Форма роботи Використання 
наочного матеріалу 

Регла- 
мент 

1.  План роботи  проблемного 
семінару-практикуму 

ознайомлення План проведення 
проблемного семінару-
практикуму 

 

2. Упровадження сучасних 
підходів у співпрацю 
дошкільного навчального 
закладу та сім'ї 

рекомендації структура 
«Упровадження 
сучасних підходів у 
співпрацю дошкільного 
навчального закладу й 
сім'ї»  

 

3. Типи зв'язків сімейного та 
громадського виховання 

вибір і 
обґрунтування 

типу                 
взаємодії 

схема «Типи взаємодії 
сімейного та 
громадського 
виховання» 

 

4. Форми взаємодії сімейного 
та громадського виховання 

аналіз 
інформаційного 
матеріалу 

модель «Форми 
взаємодії сімейного та 
громадського 
виховання» 

 

5. Змістовні блоки напрямів 
співпраці дошкільного 
навчального закладу та сім'ї 

панорама 
об’єднання  

форм 
співпраці в 

змістовні блоки 

Структурно-
функціональна модель 
співпраці дошкільного 
навчального закладу та 
сім'ї 

 

6. Проведення фестивалю 
знахідок родинного 
виховання 

практикум  
(складання плану 
проведення 
фестивалю) 

   

7. Публікації з питань 
співпраці дошкільного 
навчального закладу з 
сім'єю 

дайджест 
періодичних 
видань 

  

8. Підведення підсумків 
проведення проблемного 
семінару-практикуму 

аналіз   

 



93

На початку проведення семінару-практи-
куму учасниками обґрунтовується важливість
співпраці дошкільного навчального закладу з
родинами.

 Учасниками навчально-виховного про-
цесу, як зазначено в Положенні про дошкіль-
ний навчальний заклад, є не тільки педа-
гогічні, медичні працівники, діти, а також
батьки вихованців. На всіх етапах життя лю-
дини сім’я – найперший і найважливіший
соціальний інститут виховання. Сім’ї нале-
жить пріоритет у вихованні дошкільника.
Сім’я як найважливіший компонент середо-
вища малюка має максимальні, порівняно з
будь-якими іншими соціальними інститута-

ми, можливості для надання знань, умінь і
навичок дитині, які необхідні для становлен-
ня її компетентності.
Успішне розв’язання завдань дошкільної

освіти можливе лише за умови співпраці з ро-
динами вихованців дошкільного навчально-
го закладу. Завдання кожного дошкільного на-
вчального закладу – створення єдиної систе-
ми виховання дошкільників у дитячому садку
та вдома.
На наступному етапі роботи семінару-

практикуму розглядаються складники впро-
вадження сучасних підходів у співпрацю дош-
кільного навчального закладу та сім’ї згідно з
поданою структурою.

Структура
впровадження сучасних підходів у співпрацю дошкільного

навчального закладу та сім’ї

Далі педагогам запропоновано вибрати та обґрунтувати тип зв’язків між родинами та
дошкільним навчальним закладом згідно з поданою схемою.

Дошкільний навчальний 
заклад 

 Сім'я 

 
Пріоритетність 
родинного 
виховання 

 Орієнтація 
на 

 Диференційований 
підхід до роботи з 
батьками вихованців 

 Залучення батьків 
до участі в 

педагогічному 
процесі 
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ТИПИ ВЗАЄМОДІЇ СІМЕЙНОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ВИХОВАННЯ

Типи 
зв’язків 

Формула 
впливу 

Мета встановлення 
зв’язків 

Форми взаємодії 

 
 

   

                           
 

Компен-
саторні 

 
 

                             
Дошкільний 
навчальний 

 заклад – сім’ї 

                                  
Оптимізація впливу сім’ї 
на дитину шляхом 

підвищення педагогічної 
культури батьків, 

надання їм допомоги. 

– батьківські збори; 
– консультації, бесіди, 
лекторій; 
– школа молодих батьків; 
– конференції; 
– клуби за інтересами; 
– вечори запитань,    
відповідей; 
– практикуми; 

– тренінги. 
 
 

   

               
 

Компен-
саторні 

 
 

                                                    
Сім’я – 

дошкільному  
навчального 
закладу 

                                
Залучення батьків до 
навчально-виховного 
процесу, допомога 
дошкільному 

навчальному закладу з 
боку батьків 

– організація батьками 
заходів у ДНЗ; 
– участь у гуртковій роботі; 
– обладнання куточків; 
– виставка поробок батьків; 
– виготовлення батьками 
атрибутів для ігор; 
– презентація ідей 
родинного виховання; 
– вечори сімейного портрета 

 
 

  

                      
 

Корди-                
наційні 

 
 

 

                                
Дошкільний  
навчальний 
заклад і сім’я - 
партнери 

 

                                            
Застосування 
специфічних 

можливостей сім’ї і ДНЗ 
для кращого виховання 

дітей 

 

– обмін досвідом; 
– творчі зустрічі; 
– спільні суботники; 
– круглий стіл; 
– спільні свята, дозвілля, 
змагання; 
– відпочинок у вихідні дні; 
– консультаційний пункт; 
– обладнання кімнат для 
батьків; 
– святкування Днів 
іменинників; 
– літературна вітальня; 
– вечори-вогники; 
– сімейні світлиці 

 
У схемі «Типи взаємодії сімейного та гро-

мадського виховання» розкрито три типи
зв’язків між родиною та дошкільним навчаль-
ним закладом. На сучасному етапі кардиналь-
них змін у роботі з сім’єю колективи до-
шкільних навчальних закладів повинні праг-
нути до координаційної взаємодії з сім’єю.
Спілкування з батьками вихованців має бути
налаштоване на тісну взаємодію з ними,
партнерство в досягненні позитивних ре-
зультатів педагогічного процесу в інтересах
дитини, коли батьки та педагогічні праців-
ники стають партнерами та спільно засто-

совують специфічні свої можливості для
різнобічного та гармонійного розвитку дош-
кільнят.
Координаційний тип взаємодії родини та

дошкільного навчального закладу забезпечує
єдність виховних впливів педагогів і батьків,
залучення батьків до участі в житті дошкіль-
ного навчального закладу.
На наступному етапі роботи семінару-

практикуму слухачі аналізують інформаційний
матеріал запропонованих форм взаємодії дош-
кільного навчального закладу з  родиною, який
систематизований у моделі.
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 МОДЕЛЬ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ РОДИНИ ТА ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Взаємодія ДНЗ з родинами забезпечуєть-
ся через індивідуальні, колективні та групові
форми, які впорядковані в «Моделі взаємодії
родини та дошкільного навчального закладу».
Наочно-письмові форми взаємодії можна
виділити в окрему групу: тематичні стенди,
батьківські куточки, тематичні виставки, ан-
кетування, вітання, запрошення, родинні га-
зети, скринька пропозицій, інформаційні ли-
сти, неформальні листи, ширми, планшети,
дошка оголошень. Педагогічному колективу
ДНЗ слід застосовувати всі форми взаємодії з
родиною, але перевагу надавати роботі з

підгрупою батьків і індивідуальній, що буде
сприяти підвищенню дієвості, результатив-
ності.
Наступний етап роботи семінару-практи-

куму – це розгляд панорами об’єднання форм
співпраці ДНЗ і сім’ї у змістовні блоки. У
«Структурно-функціональній моделі співпраці
дошкільного навчального закладу і сім’ї» сис-
тематизовані форми співпраці з сім’єю, які
здійснюються через такі блоки роботи: інфор-
маційно-аналітичний, практичний; конт-
рольно-оцінний.
При вивченні умов сімейного виховання

 

 

 

 

                                

Родина 

 
Дошкільний навчальний 

заклад 

Індивідуальні: 

 

 Наочно-письмові: Групові:  Колективні: 

– вступне анкету-
вання;
– попередні візити
батьків до садка;
– співбесіди;
– консультації;
– відвідування ви-
хованців вдома;
– телефонний зв’я-
зок.

– батьківські куточки;
– тематичні стенди;
– ширми;
– планшети;
– дошка оголошень;
– інформаційні листи;
– тематичні виставки;
– анкетування;
– скринька пропозицій;
– неформальні листи;
– індивідуальні зошити;
– родинні газети;
– педагогічна бібліотека;
– запрошення;
– вітання.

– консультації;
– практикуми;
– клуби         взаємодопо-
моги;
– школа молодих ба-
тьків;
– гуртки за інтересами;
– вечори запитань та
   відповідей;
– зустрічі з цікавими
людьми;
– засідання батьківсько-
го комітету;
– створення груп ба-
тьків-порадників;
– опитування;
– інтерв’ювання;
– презентація ідей ро-
динного виховання;
– клуб спілкування;
– клуб взаємодопомоги;
– сімейний клуб.

– батьківські конфе-
ренції;
– тематичні зустрічі;
– дні відкритих дверей;
– перегляд ранків;
– спільні свята,
спортивні розваги;
– відпочинок у вихідні
дні;
– Дні іменинників;
– фестиваль знахідок
родинного виховання;
– спільні суботники;
– спільні родинні свята;
– зустрічі з цікавими
людьми;
– виставки;
– конкурси;
– година відвертої роз-
мови;
– вечори-вогники.
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малюка працівники закладу й ознайомленні
батьків з умовами виховання, навчання в
ДНЗ необхідно більшу перевагу надавати фор-
мам співпраці з сім’єю інформаційно-аналі-
тичного блоку: опитування, анкетування,
інтерв’ювання, спостереження, вивчення
медичної карти, екскурсія по дошкільному
навчальному закладу, ознайомлення батьків
з напрямками роботи закладу через візитку
ДНЗ, знайомство з альбомом дитини, бесіди,
випуск інформаційних листів, сімейних газет.
Гуманізації стосунків із сім’єю вихованців

сприятимуть спільні практичні заходи, у яких
представники родин із сторонніх спостері-

гачів перетворюються на активних співучас-
ників навчально-виховного процесу: спільні
свята, розваги, змагання, туристичні походи,
суботники, презентація ідей кращого сімей-
ного виховання, тематичні зустрічі, диспути,
клуби спілкування, гуртки за інтересами,  кон-
курси знавців педагогічних секретів, школи
молодих батьків та ін.

З метою вивчення якості дошкільної
освіти, взаємин вихователя з дітьми, доціль-
но використовувати форми роботи конт-
рольно-оцінного блоку: опитування, анкету-
вання, діагностування, телефон довіри, аналіз
відгуків представників родин.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ СПІВПРАЦІ ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І СІМ’Ї

 

 

                                

 

Сім’я 

 
Дошкільний навчальний 

заклад 

Практичний блок: 
Інформаційно- 

аналітичний блок: 
Контрольно-оцінний 

блок: 

– опитування;
– анкетування;
– патронаж;
– інтерв’ювання;
– спостереження;
– лекції,
– бесіди;
– консультації;
– інформаційні листи;
– випуск сімейних газет;
– пам’ятки;
– бібліотечка для батьків;
– свята;
– візитна картка ДНЗ;
– бесіди;
– екскурсія по ДНЗ;
– знайомство з альбомом
дитини;
– вивчення медичних
карток.

– презентація ідей кращого
сімейного виховання;
– батьківський клуб;
– гуртки за інтересами;
– вечори запитань та відповідей;
– диспути;
– зустрічі з цікавими людьми;
– клуб спілкування;
– клуб взаємодопомоги;
– батьківські збори;
– конференції;
– консультації;
– тематичні зустрічі;
– дні відкритих дверей;
– спільні свята, розваги, змаган-
ня;
– суботники;
– туристичні походи;
– круглий стіл;
– ширми, папки, пересувки;
– виставки поробок;
– школа матерів;
– школа молодих батьків;
– конкурс знавців педагогічних
секретів.

– опитування;
– книга відгуків;
– анкетування;
– діагностування;
– телефон довіри.
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Наступний етап роботи – практикум. Слу-

хачам пропонується скласти план проведен-

ня фестивалю знахідок родинного вихован-

ня, після обговорення яких учасникам презен-

тують публікації періодичних видань з питань

співпраці ДНЗ і сім’ї.

Використання цього інформаційного

матеріалу при підвищенні кваліфікації пе-

дагогічних працівників дошкільних на-

вчальних закладів з питань організації

співпраці дошкільного навчального закла-

ду з родинами вихованців  дасть  мож-

ливість досягти ефективності в навчанні

педагогів через використання поданих си-

стематизованих матеріалів у схемах, моде-

лях і структурах. Поява фамілістики (комп-

лексної системної науки про сім’ю) та

сімейної педагогіки (галузь педагогіки) буде

сприяти кращому вивченню стану, основ-

них тенденцій і закономірностей вихован-

ня дітей в сім’ї, оптимізації взаємодії сімей-

ного та громадського виховання.
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ПИТАННЯ сутності та тлумачення
явища конфлікту цікавить людей ще з

давніх-давен, від часів Лао Цзи, Епікура, Пла-
тона, Геракліта. З розвитком суспільства, змін
структурних формацій, зародженням філософії,
психології  поступово змінювалися погляди на
це явище. У різні часи проблемами конфліктів
займалися науковці багатьох країн, виокрем-
люючи різні підходи до вивчення цього пи-
тання. На сьогодні існують філософсько-со-
ціологічна традиція вивчення конфліктів, яка
спирається на ідеї соціал-дарвінізму (К. Бо-
улдінг, Л. Гумплович, Г. Ратценхофер, У. Сам-
нер, А. Смолл), функціональна модель
(Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, Т. Парсонс), «кон-
фліктна модель» (К. Маркс, Г. Зіммель, Р. Да-
рендорф, Л. Козер), психологічна (психоана-
літична) традиція, яка спирається на ідеї
інтрапсихічної інтерпретації (З. Фрейд, К. Хорні,
Е. Еріксон), ситуаційний  (М. Дойч, М. Ше-
риф), когнітивіський підходи (Курт Левін)
та сучасні тенденції вивчення конфліктів
(А.С. Макаренко, Ф.Є. Василюк, Г.М. Андреє-
ва та ін).
Аналіз прийнятих у сучасній науці й за-

пропонованих класифікацій  доводить, що до
конфліктів відносять різнорівневі явища ши-
рокого діапазону. Проте проблемне поле їх дос-
лідження залишається не цілком визначеним:
разом з конфліктами, що мають конкретних
суб’єктів взаємодії, класифікації можуть вклю-
чати явища, що не належать до конкретної
соціальної структури (конфлікт культур), а та-
кож ті, соціальний характер яких потребує об-
ґрунтовування тощо.
Сьогодні, коли йде активна перебудова

всіх сфер суспільства, нагальною стала потре-
ба в керівниках, які володіють мистецтвом
створювати здоровий психологічний клімат
у колективі, спроможних аналітично мисли-
ти,  уміти слухати й говорити з людьми.

Костюк О. П.
Завдання, які вирішує сучасний навчаль-

ний заклад, стають усе більш різнопланови-
ми та складними. Одночасно новий рівень
освітньої діяльності потребує модернізованих
форм управління.  Виконання професійної
діяльності в умовах жорсткої регламентації
обертається для викладача виникненням
відчуття втрати своєї індивідуальності. З ро-
ками його уявлення про себе та свої людські
бажання ніби  тануть у професійних вимогах.
Внутрішнє життя й діяльність учителя  «набу-
ває  тотальної посадовості: він повинен відчу-
вати так, а не інакше, він повинен думати й
діяти за новими «законами» й нормами педа-
гогічної діяльності. Від спонтанної, живої лю-
дини вчитель поступово перетворюється  в
«живого носія» педагогічних норм, правил і
обмежень» [1, с. 114]. Саме тому шкільного
вчителя можна безпомилково впізнати у ву-
личному натовпі, у трамваї чи на міському
пляжі. Зовнішньо виражені форми поведінки
відрізняють його від інших людей: директив-
ний голос, особлива мова, що перенасичена
словами «треба», «правильно-неправильно»,
«добре-погано», «можна-не можна» та ін.
Відсутність можливостей вільно виявля-

ти свою індивідуальність та, по суті, утрата
свого обличчя, ведуть вчителя до нервового
розладу, відмирання дружніх контактів з людь-
ми, появи специфічної «втоми від професії».
Тому перед керівником як управлінцем постає
проблема профілактики явища «вигорання»
вчителя через  створення психологічного ком-
форту та усунення міжособистісних конфліктів
у колективі.
Особливе місце в теорії конфліктів нале-

жить педагогічному колективу, який, як будь-
який колектив, має свою специфіку. Це, без
сумніву, зумовлено характерними домінуючи-
ми особистісними характеристиками  та мо-
тивацією вчительського колективу.
У перекладі з латинської поняття

«конфлікт» означає «зіткнення». Якщо конкре-
тизувати його, то конфлікт можна визначити
як зіткнення протилежно спрямованих, несу-
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місних одна з одною тенденцій у свідомості
окремого індивіда, у міжособистісних стосун-
ках індивідів чи груп людей, яке супрово-
джується негативними емоційними пережи-
ваннями.
За причинами виникнення конфлікти

можна класифікувати так:
• конфлікт ролей – зіткнення різних  со-

ціальних ролей, які виконує одна людина або
кілька людей ;

• конфлікт бажань – зіткнення кількох не-
сумісних бажань у свідомості однієї людини
або зіткнення свідомостей кількох людей  з
приводу того самого бажання;

• конфлікт норм поведінки – зіткнення
цінностей, норм поведінки, життєвого до-
свіду під час взаємодії та спілкування людей.
Конфлікти мають об’єктивно-суб’єктивну

природу. Це означає, що, з одного боку, вони
зумовлені зовнішніми об’єктивними чинни-
ками (соціально-політичною та економічною
ситуацією в суспільстві, станом розвитку і ма-
теріального забезпечення певної галузі народ-
ного господарства, особливостями функціо-
нування конкретної організації тощо), а з іншо-
го –внутрішніми, суб’єктивними чинниками
(психологічними характеристиками учасників
конфлікту, їхніми потребами, інтересами, сту-
пенем значущості для них конфліктної ситу-
ації, особливостями характеру, мірою толеран-
тності у спілкуванні тощо). Інша річ, що, за-
лежно від конкретного типу конфлікту, пере-
важають ті чи інші причини; для конфлікту
ролей провідними є соціальні причини, для
конфлікту бажань характерна збалансованість
соціальних і психологічних причин, для кон-
флікту норм поведінки головними є психо-
логічні чинники.
Найчастіше в педагогічному колективі ви-

никає такий тип конфлікту, як міжособистіс-
ний (інтерперсональний), що виникає між
двома особистостями (наприклад, між двома
учнями, між учителем та учнем).
Аналізуючи причини виникнення міжосо-

бистісних конфліктів, можна дійти висновку,
що конфлікт ролей виникає тоді, коли учас-
ники управлінської взаємодії не дотримують-
ся адекватного виконання тих соціальних ро-
лей, що зумовлені змістом спільної діяльності
й особливостями управлінських стосунків (як
вертикальних, так і горизонтальних).
Наприклад, міжособистісний вертикаль-

ний конфлікт («згори донизу») може виника-
ти тоді, коли керівник педагогічного колекти-
ву помічає навіть найдрібніші провини в ко-
гось з учнів і заплющує очі на серйозні пору-
шення іншого.
Міжособистісний  горизонтальний

конфлікт може виникнути тоді, коли, наприк-
лад, двоє учнів виконують спільне завдання,
але один з них ставиться до виконання зав-
дання серйозно й відповідально, а інший —
працює байдуже, аби тільки швидше завер-
шити справу.
Найчастіше конфлікти норм поведінки

притаманні переважно міжособистісним, ос-
кільки виникають вони здебільшого в процесі
соціальної взаємодії та спілкування між людь-
ми через різницю в уявленнях і цінностях
людей, у їхній манері поведінки, у життєвому
досвіді.
Міжособистісний конфлікт такого типу

може виникати, зокрема, між двома вчителя-
ми, які використовують різні стилі спілкуван-
ня, один, наприклад, орієнтується на
відкритість, щирість, емоційність, а інший –
на стриманість, холодність, «дистанцію».
Слід зауважити, що маючи великий енер-

гетичний потенціал, конфлікт відіграє значну
роль у регуляції поведінки та діяльності пра-
цівників освітніх організацій і виконує як по-
зитивні, так і негативні функції.
Гострі негативні емоційні переживання,

що супроводжують конфлікт, найчастіше
свідчать про його негативні функції.
Міжособистісні конфлікти супроводжу-

ються такими негативними виявами: [3] по-
рушують систему комунікацій і взаємин між
людьми; заважають досягненню цілей орга-
нізації; послаблюють групову єдність; ставлять
під загрозу інтереси конкретних учасників кон-
флікту; підривають їхній авторитет і позбав-
ляють підтримки оточення; призводять до
безрезультатного витрачання енергії та ре-
сурсів; спричиняють появу нових конфліктів;
сприяють виникненню ворожості, насилля й
жорстокості; акцентують увагу на досягненні
перемоги в конфлікті, а не на розв’язанні про-
блеми; знижують ефективність виконання зав-
дань і планів; підвищують плинність кадрів;
викликають почуття невдоволення й негатив-
ний емоційний стан в учасників конфлікту
тощо.
Проте конфлікту як психологічному фено-
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мену притаманні й позитивні (конструктивні)
функції. Цьому слід приділити особливу ува-
гу, оскільки аналіз лише негативних функцій
не вичерпує сутності багатьох конфліктів.
Позитивне значення міжособистісних

конфліктів виявляється в тому, що ці конфлік-
ти: часто виконують функції так званого за-
побіжного клапана, що допомагає звільнен-
ню від негативних емоцій і сприяє  конструк-
тивним діям; дають змогу осмислити різні
скарги та претензії; виявляють різні погляди
на проблему; дають можливість ефективніше
приймати групові рішення; сприяють упро-
вадженню певних норм поведінки; об’єдну-
ють людей, які мають спільні погляди й інте-
реси; надають можливість людям висловити
свої думки, сприяючи їхній самореалізації та
самоствердженню тощо.
Умови перебігу конфлікту – це зовнішній

контекст, у якому виникає й розвивається
конфлікт. Крім матеріально-економічних ха-
рактеристик, важливим показником умов
конфлікту є соціально-психологічне середови-
ще – конкретні соціальні групи, до яких нале-
жать учасники конфлікту (особливості їх струк-
тури взаємин між людьми, норм поведінки
тощо) або окремі особи, з якими взаємодіють
учасники конфлікту і які мають прямий або
опосередкований стосунок до виникнення та
розгортання конфлікту.
Менеджер освіти повинен уміти управля-

ти конфліктом,  бути спроможним допомогти
учасникам конфлікту, а саме: побачити про-
блему, попередити появу конфлікту, а в разі
його виникнення –  скерувати та вирішити.
Особливості та специфіка використання й

упровадження методів управління конфлікта-
ми в педагогічних колективах визначаються
такими позиціями: гендерним аспектом,  ура-
хуванням вікових особливостей, наявністю
домінуючого стилю поведінки в конфліктних
ситуаціях та їх взаємозв’язок, вплив на конф-
ліктну ситуацію  рівня освіти керівника, його
досвіду на керівній посаді, виявлення всіх
складових життєдіяльності педагогічного ко-
лективу, на які впливає стиль поведінки керів-
ника навчального закладу.
Управління конфліктами, що виникають в

освітніх організаціях, визначається двома на-
прямками: 1) застосування управлінським
персоналом   спеціальних способів та
прийомів запобігання ймовірним конфліктам

і профілактики їх; 2) пошуки шляхів та умов
подолання вже існуючих, реальних конфліктів.
Запобігання (профілактика) конфліктам в

освітніх організаціях може здійснюватися дво-
ма основними способами:  за допомогою вер-
тикальних управлінських дій, які реалізують
організаційні структури, що посідають вищий
рівень в ієрархії управлінських стосунків;  за
допомогою самостійних дій, які реалізують
керівники освітніх організацій спільно із чле-
нами педагогічних колективів автономно, без
втручання вищих управлінських органів.
До вертикальних управлінських дій,

здійснених уже безпосередньо в процесі діяль-
ності, коли ймовірність конфліктів зростає,
належать такі: реалізація одноразових персо-
нальних розпоряджень керівника (наприклад,
надсилання в організації відповідного обіжни-
ка, видання наказу тощо);здійснення загаль-
ного, генерального регулювання (наприклад,
підготовка відповідних службових інструкцій,
директив, стандартів тощо).
Інший спосіб запобігання конфліктам, який

реалізується самостійно всередині певної ос-
вітньої організації, може полягати, наприклад,
у застосуванні директором школи спільно з
управлінською командою таких заходів: чіткого
планування діяльності школи й визначення
конкретних обов’язків усіх її працівників; ура-
хування індивідуально-психологічних особ-
ливостей учителів (їхніх потреб, інтересів,
здібностей, особливостей характеру, темпера-
менту, педагогічного досвіду тощо) в органі-
зації роботи і розподілі завдань; створення всім
членам колективу однакових можливостей та
умов для підвищення педагогічної майстер-
ності і професійного зростання їх; залучення
вчителів до спільного обговорення актуаль-
них проблем життєдіяльності школи та по-
шуків оптимальних шляхів їх розв’язання (під
час проведення оперативних робочих  нарад,
засідань методоб’єднань,  малої педагогічної
ради, загальних зборів педколективу тощо).
Подолання конфліктів, як правило,

здійснюється зазвичай у двох головних на-
прямках. Перший – це управління латентни-
ми (прихованими) конфліктами, а другий –
подолання відкритих (реальних) конфліктів.
Управління латентними (прихованими)

конфліктами передбачає розпізнавання та ус-
відомлення конфліктів. Це сприятиме змен-
шенню внутрішнього напруження сторін кон-
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флікту, пошуку шляхів розв’язання вже на
ранніх етапах його розгортання, виявленню
помилкових конфліктів. Подолання відкритих
(реальних) конфліктів іноді здійснюється за
допомогою так званого обходу конфлікту, тобто
уникнення його. Цей спосіб передбачає вжит-
тя таких заходів, як: ізоляція, «розведення»
сторін, обмеження можливостей, уведення
штрафних санкцій, співіснування тощо.
Отже, уникнення конфлікту, як свідчить

аналіз, стає можливим лише внаслідок актив-
ного впливу керівника на об’єктивну конфлі-
ктну ситуацію.
Фактичним розв’язанням конфлікту є

ліквідація відкритого конфлікту в результаті
врахування або реалізації інтересів однієї чи
обох сторін конфлікту, а саме силовим розв’я-
занням, «за вироком» або коопераційним ме-
тодом, які мають свої алгоритми вирішення
конфліктних ситуацій у педагогічному колек-
тиві.
Сьогодні ми з упевненістю можемо сказа-

ти, що мистецтво управління конфліктами є
ядром сучасного управління. Мистецтво уп-
равління конфліктами – це вміння заздалегідь
розпізнати конфлікт, проаналізувати його при-
чини й обрати той метод управління, який
буде найефективнішим, дозволить урахувати
думку всіх учасників конфлікту та попереди-
ти його ескалацію [4]. Управління  конфлік-
том — одна з основних умов успішного його
розв’язання, перетворення суперечностей у
конструктивний конфлікт [5]. Конструктивний
конфлікт у системі освіти — це конфлікт, унас-
лідок якого перемагають прогресивні тен-
денції, здійснюється захист прав людини, ди-
тини, Конституції та законодавства України.
Деструктивні конфлікти в освітньому се-

редовищі руйнують міжособистісні стосунки,
заважають позитивному розвитку особис-
тості, негативно впливають на психічне та
фізичне здоров’я педагогів. Це й засвідчив
аналіз зіставлення результатів вибору стилю
поведінки в конфліктній ситуації керівником
навчального закладу та визначення педагога-
ми рівня психологічного комфорту й відпові-
дному педагогічному колективі – максимальні
відсотки рівня психологічного комфорту да-
вали колективи, чиї керівники обирають
співпрацю, що переводить конфлікт у ранг
конструктивного. У разі ж конструктивних

конфліктів їх розв’язання не зашкоджує здо-
ров’ю людей, забезпечує перемогу прогресив-
ного, сприяє розвитку особистості.
Перспективи подальшого дослідження ми

вбачаємо в необхідності більш ґрунтових та
масштабних досліджень як теоретичних, так і
практичних, пов’язаних з аналізом динаміки
конфлікту, що передбачає  вивчення можли-
вості трансформації різних типів конфлікту й
обов’язкове визначення першопричини
«стартового» конфлікту, оскільки це дає змогу
глибше зрозуміти природу всіх наступних.
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Анотація. Статтю присвячено теоретич-
ним основам досліджень методів управлін-
ня конфліктами між особистостями в педа-
гогічному колективі, специфіці регулювання
конфліктними ситуаціями та їх аналізу в ос-
вітньому менеджменті.

Аннотация. Статья посвящена теорети-
ческим основам исследования методов уп-
равления межличностными конфликтами в
педагогическом коллективе, специфике уре-
гулирования конфликтных ситуаций и их
анализ в образовательном менеджменте.

Annotation. The article deals with theoretical
fundamentals of investigation of methods of
management of interpersonal conflicts in teaching
staff, specificity of settlement of conflict situations
and their analysis in educational management.
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Ваховський М. Л.

та ідея громадської школи Г. Манна:
загальне та відмінне

ПОДАЛЬШИЙ розвиток сучас-
ної педагогічної теорії та практики по-
требує не тільки глибокого вивчення
вітчизняного історико-педагогічного
досвіду, а й педагогічних надбань за-
рубіжних країн. Особливий інтерес
становлять історико-педагогічні ас-
пекти розвитку освіти й педагогіки в
США. Саме в цій країні отримання
незалежності й становлення єдиної
держави, яке відбувалось в останній
чверті ХVIII століття, проходило па-
ралельно з освітніми реформами, а
сама освіта розглядалася як важливий
засіб закріплення досягнутих резуль-
татів шляхом посвяти молоді в «гро-
мадян нової республіки». Україна сьо-
годні переживає подібну ситуацію, і
тому досвід використання освіти як
чинника об’єднання американської
держави в останній чверті ХVIII –
першій половини ХІХ століття для
нас є корисним.
Одним з найбільш видатних аме-

риканських педагогів і діячів освіти
першої половини ХІХ століття є Го-
рацій Манн (Horace Mann) (1796—
1859) — перший великий захисник
народної освіти в США. Широку по-
пулярність  він здобув завдяки
успішній діяльності у відділі народної
освіти штату Массачусетс, якому
віддав 11 років свого життя. У період
з 1837 до 1848 року Г. Манн підготу-
вав дванадцять щорічних звітів Мас-
сачусетському відділу народної осві-
ти, які були його найрезультативні-

шим керівництвом у побудові загаль-
ноосвітньої школи для нової нації.
У першій половині ХІХ століття

розгорталась теоретична й практич-
на педагогічна діяльність видатного
вітчизняного вченого, засновника на-
укової педагогіки  К .  Ушинського
(1824–1870), який мав ґрунтовне уяв-
лення про американську систему ос-
віти й про діяльність Горація Манна.
Його погляди, підходи до реформуван-
ня шкільної освіти були схожі з пози-
цією відомого американського вченого
й діяча освітньої галузі.
Оскільки педагогічна діяльність

Г. Манна та К. Ушинського належить
практично до одного історичного пе-
ріоду, а їхні педагогічні ідеї змістовно
перекликаються, з’являється мож-
ливість коректного порівняння педа-
гогічних поглядів американського й
українського дослідників. Порівняль-
ний аналіз дасть змогу глибше зрозу-
міти особливості розвитку шкільної
освіти й педагогічної думки зазначе-
ного періоду в США й Україні, усві-
домити, що вітчизняна педагогіка ХІХ
століття в особі її найвидатнішого
представника К. Ушинського фор-
мувалась в орбіті західної, зокрема аме-
риканської теоретичної педагогіки.
У зарубіжних виданнях, які мало

відомі в нашій країні (L. Cremin,
J. Fraser, Ch. L. Glenn, J. Messerii та
ін.), педагогічну спадщину Г. Ман-
на розглянуто всебічно й ґрунтовно.
Педагогічні ідеї видатного амери-
канського педагога були широко відомі
наприкінці ХIХ – на початку ХХ сто-
ліття й у Росії (Е. Янжул). У сучасних
вітчизняних дослідженнях з історії
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освіти США (В. Коваленко, В. Пішвакова,
І. Радіонова та ін.), у новітній навчальній істо-
рико-педагогічній літературі його педагогічні
погляди практично не розглядаються. Окремі
аспекти педагогічної спадщини Г. Манна вис-
вітлено в дисертаційних роботах В. Жуковсь-
кого та В. Калюжної. У полі зору дослідників
перебуває й педагогічна концепція К. Ушинсь-
кого (Б. Вульфсон, А. Готалов-Готліб, М. Гри-
щенко, С. Єгоров, Ю. Корнійко, Є. Мединсь-
кий, В. Струмінський та ін.). Проте проведе-
ний історіографічний
аналіз показав, що сьо-
годні немає жодного
історико-педагогічного
дослідження, у якому б
порівнювались цент-
ральні педагогічні ідеї
видатних педагогів і
діячів освіти Г. Манна
й К. Ушинського.
Мета статті полягає

в тому, щоб на основі
використання синхро-
ністичного методу
здійснити порівняння
ідеї народності вихо-
вання К. Ушинського
та ідеї громадської шко-
ли Г. Манна та вияви-
ти загальне й відмінне
в їх загальнопедагогіч-
них поглядах.
У довідкових ви-

даннях «ідея» визна-
чається як думка, задум, визначальне понят-
тя, яке лежить в основі теоретичної системи,
логічної побудови [1, с. 187]. Підкреслюєть-
ся, що це ідеальний прообраз реальності, го-
ловна думка твору або загальний принцип
теорії. Ми дійшли висновку, що видатні педа-
гоги приблизно в той самий час обґрунтува-
ли цілком порівнянні «розумові ідеальні про-
образи» педагогічної реальності, які отрима-
ли різне лексичне вираження, але були схо-
жими за сутнісними характеристиками, – ідею
громадської школи (Г. Манн) та ідею народ-
ності виховання (К. Ушинський).

Передумови до формування ідеї громадсь-
кої школи пов’язані з особливостями станов-
лення й розвитку освіти в штаті Массачусетс.
Можна стверджувати, що вже до середини
ХVII ст. там склалась повноцінна система
освіти, до якої входили елементарні школи,
середні класичні школи й університет [2,
с. 288]. З самого початку у створенні системи
шкільної освіти штату брало безпосередню
участь населення, хоча при цьому для освітніх
цілей дозволялось використовувати також

кошти міських уп-
равлінь, отримані від
збору податків. Така
практика обумовлю-
вала принаймні дві
особливості амери-
канської освіти, яка
зароджувалась, – її
суспільний і децент-
ралізований характер.
Однак невдовзі всі

позитивні заходи
змінились регресом,
який відбився в ново-
му законодавстві. Це
призвело до скорочен-
ня кількості шкіл, і на
початку ХIХ ст. у
штаті Массачусетс
взагалі не відвідували
школу 42 тис. дітей
[Там само, с. 289]. Ось
у якому стані перебу-
вали школи в той мо-

мент, коли в 1837 р. було створено перший
відділ освіти «Board of Education» і Г. Манн став
його секретарем, тобто керівником народної
освіти штату.
На цій посаді Г. Манн не мав права конт-

ролю над навчальними закладами штату, а
отже, і можливості адміністративними мето-
дами впроваджувати будь-які нововведення.
Він прекрасно розумів ситуацію й усвідомлю-
вав, що американський народ, який «сам со-
бою управляється», не можна до будь-чого
примусити – його можна тільки вмовити або
переконати. Тому було прийнято рішення кар-
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динально змінити громадську думку населен-
ня штату щодо освіти, не застосовуючи ніяко-
го насилля й примусу.
Такими є передумови обґрунтування ідеї

громадської школи, які багато в чому визна-
чили і її сутність, і шляхи реалізації.
Г. Манн, намагаючись змінити громадсь-

ку думку, старався викладати свої думки яск-
раво, переконливо, у публіцистичному ключі,
часом на шкоду науковості. Він стверджував,
що місія громадської школи – забезпечити все-
загальну освіту підростаючих поколінь. Як
аргументи на користь такої тези було взято
природне право на освіту й соціальну сутність
освіти.
Горацій Манн вважав, що право на освіту

є природним правом кожної людини. Прин-
цип природного права, стверджував він, оз-
начає «абсолютне право кожної людської істо-
ти, яка прийшла у світ, на освіту» [5, р. 52] і
накладає відповідні службові обов’язки на
уряд, який зобов’язаний надати кошти на ос-
віту для всіх. Мету всезагальної освіти відпо-
відно до «натурального закону» Г. Манн вба-
чав у тому, щоб підготувати підростаючі по-
коління до виконання громадянського й сус-
пільного обов’язку. На його думку, саме «воля
Бога« й «природний порядок» установлюють
«право кожної дитини, яка народилася у світі,
на такий рівень освіти, який зробить її при-
датною, наскільки це можливо, і привертає її
виконувати сімейний, громадський і мораль-
ний обов’язок…» [Там само, с. 53].
Соціальний характер освіти, на думку аме-

риканського педагога, проявляється в тому, що
вона поширюється на всіх без винятку людей,
є громадською за формою організації й може
повноцінно здійснюватися лише за кошти сус-
пільства. «Громадська освіта за суспільні
гроші» – ось формула, яку пропонував і відсто-
ював Г. Манн [4, р. 59].
Г. Манн бачив принаймні дві причини, які

обумовлюють апатію населення до громадсь-
ких шкіл. З одного боку, вважав педагог, є ча-
стина суспільства (переважно бідна), яка не
надає належного значення системі освіти й
не розуміє, що для її нормальної роботи треба
докладати зусиль. Як протилежність існує

інший клас багатих людей, які дуже опікують-
ся культурою власних дітей, розуміють усю
важливість їх якнайкращої підготовки. Тому
вони відвертаються від громадських шкіл у
пошуках чогось кращого. Як наслідок, стан-
дарти й потреби однієї частини суспільства
знижені, і вона залишається задоволеною
школою. Запити іншої частини населення є
набагато вищими. Для їх задоволення заможні
люди будують приватні школи [5, р. 30].
Горація Манна не влаштовує такий стан

речей, оскільки гроші, які витрачаються на
освіту, використовуються неефективно. При
такому варіанті організації одна сторона пла-
тить адекватну ціну, але має погану школу,
інша – має гарну школу, але платить приблиз-
но вчетверо дорожче. Г. Манн пропонує скла-
сти бюджети, щоб «та школа, що гірше, стала
б такою ж, як найкраща, а найкраща – такою
ж дешевою, як погана».
Величезну увагу Г. Манн приділяв аналізу

соціальних функцій освіти й соціальної місії
громадських шкіл. У США й у 30-х роках ХІХ
століття спостерігалась велика різнорідність у
соціальному й економічному статусі, у релі-
гійних і моральних цінностях. Єдино можли-
вим засобом подолання цієї різнорідності, на
думку Г. Манна, могла стати єдина, доступна
для всіх людей школа як щось спільне й об’-
єднуюче. Його думки з цього приводу були
достатньо радикальними, оскільки Манн за
допомогою громадської школи хотів знищити
не лише релігійні, але й класові відмінності,
які були наявні в країні. Саме школа, яка по-
винна підтримуватись, відвідуватись і конт-
ролюватись усіма, зможе забезпечити со-
ціальну й національну єдність [6, р. 62].
Вирішити класові й соціальні протиріччя,

вважав Манн, всезагальна освіта й громадсь-
ка школа можуть, протиставивши себе тен-
денції домінування. Якщо один клас володіє
всіма матеріальними благами й освітою, а
інший залишається неосвіченим і бідним, сто-
сунки між ними не зміняться. Але якщо осві-
та за допомогою громадських шкіл буде рівно-
мірно поширена, вона, урешті-решт, притяг-
не власність, і бідні зможуть досягти багатства.
«Такого ніколи не траплялось і не могло тра-
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питись, – пише Г. Манн, – щоб розумні й прак-
тичні люди завжди перебували в стані
бідності» [Там само, р. 61].
Але найважливішим  елементом віри

Г. Манна було те, що школи зможуть зберіга-
ти й підтримувати демократичне суспільство.
Говорячи про це, видатний організатор аме-
риканської освіти спирався на «джеффер-
сонську» тезу про те, що республіка не може
існувати, поки її громадяни неграмотні й нео-
свічені [7, р. 440].
Таким чином, ідея громадської школи

Г. Манна – це шлях до створення загальноос-
вітньої середньої, державної, безкоштовної
школи, однаково доступної всім без винятку
учням, особливо бідним. Громадська школа
безпечна й достатньо гарна для всіх дітей, орі-
єнтується на сучасні досягнення педагогічної
теорії й практики (школа просунутого рівня),
є вільною й управляється в дусі справедли-
вості й соціального миру, постає як єдиний
інструмент республіканського уряду для роз-
витку й зміцнення демократії. Коли школа буде
більш досконалою, упевнений Г. Манн, вона
«стане силою, яка охороняє суспільство від
злочинності, що захлеснула його, силою, яка
охороняє суспільство від жадності, нестрима-
ності, війни, рабства й фанатизму» [6, р. 60].
Педагог також підкреслює, що громадська
школа – це «наша модель школи», тобто аме-
риканська національна, і виступає проти ко-
піювання англійської школи. Ця думка Г. Ман-
на співзвучна ідеї народності виховання
К. Ушинського, хоча не є головною й систе-
мотворчою.
Ідея народності виховання К. Ушинсько-

го детально викладена в історико-педагогіч-
них публікаціях і наукового, і навчально-ме-
тодичного характеру (А.Н. Джуринський,
С.Ф. Єгоров, В.І. Ільченко, П.Ф. Каптерев,
О.Д. Лордкіпанідзе, А.І. Піскунов В.Я. Стру-
мінський, Б.М. Cтупарик, Н.А. Сундуков та
ін.). Ми розглядатимемо її з урахуванням тен-
денцій розвитку зарубіжної педагогічної теорії
й практики й у порівнянні з ідеєю громадсь-
кої школи Г. Манна для виявлення спільних й
особливих характеристик. Це дозволить скла-
сти більш адекватне уявлення про історичне

значення педагогічної спадщини видатних
педагогів.
Ідея народності виховання безпосередньо

отримала висвітлення в статтях «Про на-
родність у громадському вихованні», «Три еле-
менти школи», «Питання про народні школи»,
«Про моральний елемент у громадському ви-
хованні», «Про користь педагогічної літерату-
ри», включених нами в корпус текстів. Разом
з тим, вона пронизує практично всі книги й
статті видатного вітчизняного педагога.
Проблема народності в першій половині

ХIХ ст. була надзвичайно актуальною й ши-
роко обговорюваною у вітчизняній гро-
мадській думці. К. Ушинський брав участь у
дискусії, і це, безумовно, стало фактором, який
посилював інтерес педагога до цієї пробле-
ми. Певну роль відіграли зростання національ-
но-визвольного руху й національна само-
свідомість, ослаблення позицій тієї частини
російського освіченого суспільства, яка орієн-
тувалась на цінності західної культури.
Обґрунтування ідеї народності виховання

Ушинський розпочинає з обговорення дуже
делікатного в умовах зростання національної
самосвідомості питання про співвідношення
народності й науки. Положення науки, зазна-
чає педагог, є спільними для всіх людей, як
спільними й незмінними є закони природи,
які вона вивчає. Тому про народність у науці
не може бути й мови. Ми можемо говорити
лише про «відтінок народності» у випадку,
якщо якийсь освічений народ «збагачує її істи-
нами, які залишаються такими для всіх на-
родів» [8, с. 70]. Але це не можна застосувати
до виховання, для якого наука – не мета, а засіб
розвитку людини. У вихованні ж людина бе-
реться з усіма її народними й одиничними
особливостями, характером, який і є тим ґрун-
том, де корениться народність.
Шукати відповідь на питання про те, яку

роль відіграє народність у вихованні, спону-
кали Ушинського ще два важливих моменти.
По-перше, ознайомлення із зарубіжним

педагогічним досвідом сформувало в ньому
переконаність у тому, що, незважаючи на зов-
нішню подібність («подібність педагогічних
форм»), кожен європейський народ має свою
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особливу національну систему виховання,
свою особливу мету й свої особливі засоби
до її досягнення [Там само, с. 75]. Ушинський
проаналізував і виділив характерні риси
німецького, англійського, французького,
північноамериканського громадського вихо-
вання й дійшов висновку, що кожен народ має
свою особливу ідею виховання, в основі якої
лежить особливий ідеал людини, який обу-
мовлений історичним розвитком, соціально-
культурними факторами й відповідає народ-
ному характеру. Як наслідок, неможливо ство-
рити загальну педагогічну теорію, ґрунтую-
чись на загальних властивостях і потребах
людини.
По-друге, Ушинського спонукали зверну-

тися до ідеї народності недоліки сімейного ви-
ховання. Дуже часто, з жалем констатує пе-
дагог, вимоги батьків до виховання суперечать
«усякому здоровому поняттю про мету вихо-
вання» [9, с. 70]. Оздоровлення сімейного й
селянського, і дворянського виховання мож-
ливе лише на основі народності, оскільки гар-
не виховання не можна придумати. Воно вже
існує в російському народі стільки ж століть,
скільки існує сам народ, виросло разом з ним,
відобразило в собі його історію, його найк-
ращі й найгірші якості. Перестворити російсь-
ке виховання неможливо, його можна «удоб-
рити», «покращити», раціонально удоскона-
лити той ґрунт, який уже надав вихованню
сам народ [10, с. 483].
Ушинський вважав, що в основі народ-

ності лежить характер людини. У ньому пе-
дагог виділяв два взаємопов’язаних елемен-
ти: природний, який коріниться в тілесному
організмі людини, і духовний, який вироб-
ляється в житті під впливом виховання й об-
ставин. Народність виростає з природи лю-
дини, яка завжди встигає в незліченній
кількості характеристичних рис у зовнішності
людини висунути на перший план рису на-
ціональності [8, с. 156].
Але в цьому випадку виникає проблема

співвідношення виховання й вродженого ха-
рактеру. Ушинський резонно зазначає, що є два
варіанти її вирішення: 1) виховання, вивчив-
ши ввірений йому характер, приймає його

природні особливості як основу для своїх дій;
2) виховання не звертає уваги на природні
задатки й створює за деяким ідеальним зраз-
ком другу природу для людини. Реалізувати
обидва варіанти в процесі виховання досить
важко й практично неможливо. Ушинський
– прибічник своєрідного компромісу, об’-
єднання двох варіантів. Він пропонує, щоб
виховання, яке веде дитину шляхом добра,
знайшло серед природних потягів собі по-
мічника, який би полегшував перемогу над
поганими схильностями й сприяв досягнен-
ню мети. Такою спільною для всіх людей
«вродженою схильністю, на яку завжди може
розраховувати виховання», і є народність.
Звідси випливає, що виховання, яке створе-
не самим народом і ґрунтується на народних
началах, має ту виховну силу, якої немає в най-
кращих системах, які ґрунтуються на абстрак-
тних ідеях або запозичені в іншого народу [8,
с. 161].
Говорячи про практичне втілення ідеї на-

родності виховання, К. Ушинський визначає
ті самі шляхи й засоби, що й Г. Манн для
втілення ідеї громадської школи. Перш за все,
на його думку, необхідно забезпечити всеза-
гальне обов’язкове навчання шляхом створен-
ня народних шкіл. Ушинський вважав, що
вирішення цієї проблеми треба розпочати з
поширення елементарної грамотності [11,
с. 236]. Саме грамотність усього населення, у
тому числі й простого народу, цілком необхі-
дна – як найширші й найзручніші ворота в га-
лузі освіти.
Ушинський указує не тільки на сприятли-

вий вплив грамотності  й освіти на мо-
ральність, але й на їх пряму практичну користь.
«Якщо наш народ набагато бідніший за те, чим
би він міг бути, – пише він, – якщо невеликі
лишки його часто використовуються зовсім
непродуктивно, якщо земля наша не дає й
десятої частки доходів, які могла б давати, то
це, звичайно, залежить від багатьох причин,
але найбільше й найголовніше від неосвіче-
ності народу» [12, с. 257].
Неважко помітити, що Ушинський слідом

за Г. Манном звертає увагу на освіту як фак-
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тор економічного розвитку й подолання
бідності. При цьому американський педагог,
перебуваючи в інших економічних, соціально-
політичних, освітніх умовах, дещо інакше роз-
ставляє акценти. Він відзначає, що освіта до-
поможе консолідувати американський народ,
згладити соціальні протиріччя, сприятиме
розвитку й зміцненню демократії.
Найважливішим засобом реалізації прин-

ципу народності у вихованні, за Ушинським,
є народна школа, яка за задумом цілком по-
рівняна з громадською школою Г. Манна.
Ушинський, закликаючи віддати справу

створення шкіл самому народу, розумів, що
простий народ неосвічений, забитий, безгра-
мотний, найголовніше, бідний, і тому не зав-
жди може думати про школу. «Зрозуміло, що
там, де селянин ледь може прогодувати своїх
дітей, та й то не чистим хлібом, а пополам з
лободою, соломою чи половою, – пише пе-
дагог, – важко з’явитися школі» [13, с. 608].
Вихід зі становища, що склалося, один – еко-
номічне покращення стану народу.
Найважливішим засобом реалізації народ-

ності виховання, за Ушинським, є рідна мова.
Цій проблемі російський педагог з цілком зро-
зумілих причин приділяє набагато більше ува-
ги, ніж його американський колега. Палкий
захист Ушинським рідного слова був зумов-
лений зневажливим ставленням до живої на-
родної мови й у початковій, і в середній школі.
На його думку, рідна мова є основою навчан-
ня, оскільки разом з мовою засвоюються ду-
ховні цінності, створені попередніми поколі-
ннями: «Мова, створена народом, розвиває в
дусі дитини здатність, яка створює в людині
слово і яка відрізняє людину від тварини: роз-
виває дух» [14, с. 559].
Таким чином, видатний вітчизняний пе-

дагог дав глибоке й переконливе теоретичне
обґрунтування ідеї народності виховання й
визначив шляхи її практичної реалізації. В ос-
нові народності лежить характер людини,
який містить два взаємопов’язаних елемен-
ти: природний, який коріниться в тілесному
організмі, і духовний, який виробляється в
житті під впливом виховання й обставин.
Виховання, яке враховує природний і духов-

ний елементи характеру, і є народним – ство-
реним самим народом і ґрунтується на народ-
них началах. Саме таке виховання, на думку
Ушинського, має ту виховну силу, якої немає
в найкращих системах, що ґрунтуються на
абстрактних ідеях.
Проведемо стислий порівняльний аналіз

ідеї громадської школи Г. Манна й ідеї народ-
ності виховання К. Ушинського та виділимо
в них спільне й особливе.
Передусім відзначимо, що ці педагогічні

ідеї мають спільну спрямованість. І Г. Манн,
створюючи модель громадської школи, і К. -
Ушинський, пропонуючи створити систему
виховання на основі народності, прагнули до
вдосконалення людини та суспільства. Ви-
датні педагоги не протиставляють, а намага-
ються гармонізувати за допомогою освіти й
виховання особисті й суспільні інтереси. Дос-
лідження показало, що видатні педагоги ви-
користовують спільні за змістовними харак-
теристиками підходи до теоретичного об-
ґрунтування своїх ідей. Вони здійснюють це,
з одного боку, з урахуванням природовідпо-
відності освіти й виховання, з іншого – з ура-
хуванням його соціальної сутності. Однак при
цьому використовуються особливі варіанти: у
Г. Манна природовідповідність проявляється
в опорі на «природне право на освіту», на-
зване «натуральним законом»; у К. Ушинсь-
кого – в опорі на характер людини – «вро-
джену схильність, на яку завжди може розра-
ховувати виховання».

Спільним було також прагнення впливати
на громадську думку щодо народної освіти,
виключаючи будь-яке насилля й примус. Од-
нак для реалізації цієї мети використовуються
особливі засоби. Г. Манн як керівник освіти
штату Массачусетс віддавав перевагу особи-
стим зустрічам з населенням, К. Ушинський
покладав надії на поширення педагогічної
літератури й серед педагогів, і серед звичай-
них людей.

Спільне в ідеї громадської школи Г. Манна
й ідеї народності виховання К. Ушинського
проявлялось у визнанні всезагальності й обо-
в’язковості шкільного навчання. Однак у США
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й у Росії у зв’язку з цим треба було вирішува-
ти особливі завдання. Рівень освіченості аме-
риканського населення був вищим, більш роз-
галуженою була мережа шкіл, і тому в цій
країні йшлося про підвищене всезагальне обо-
в’язкове навчання. У Росії більша частина на-
селення була безграмотною, кількість шкіл
була мінімальною, й Ушинський ставив пи-
тання про поширення елементарної грамот-
ності шляхом створення народних шкіл.
Г. Манна й К. Ушинського, на нашу дум-

ку, об’єднувало ще одне спільне устремління
– дати підростаючим поколінням якісну за-
гальну освіту. Але американський педагог був
прибічником реальної (або матеріальної) за-
гальної освіти. Основоположник вітчизняної
педагогіки розумів, що загальноосвітня школа
реалізовує не тільки матеріальні, реальні, але
й формальні цілі навчання. Тому він виступав
за об’єднання означених цілей у навчально-
му процесі загальноосвітніх шкіл.
І, нарешті, спільним було визнання вели-

чезної ролі релігії в справі народної освіти.
Однак Г. Манн і К.Ушинський по-особливо-
му вирішували питання про місце релігії й
церкви в шкільній освіті. Американський пе-
дагог дійшов висновку, що в умовах зростаю-
чого розмаїття світоглядних поглядів і позицій,
які не може терпіти жодна релігія, церква не
може залишатися об’єднувальною силою.
Об’єднати суспільство може тільки громадсь-
ка школа, доступна для всіх громадян. Г. Манн
не заперечує проти релігійності, але впевне-
ний, що школа повинна бути світською й по-
кликаною формувати віротерпимість і толе-
рантність. К. Ушинський пов’язував мету на-
родної освіти з християнсько-православним
ідеалом досконалості й вважав, що найкращі
риси народності народжені саме православ’-
ям.
У цілому можна констатувати, що Г. Манн

і К. Ушинський були ключовими фігурами в
освіті 30-х – 60-х рр. ХIХ ст., але посідали в
ній особливе місце.
Подальшого дослідження в порівняльно-

му плані потребують погляди Г.Манна та
К. Ушинського на завдання й напрямки ви-
ховання учнів.
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СУЧАСНУ українську освіту характе-
ризує тенденція до формування нової

педагогічної парадигми. У виховному процесі
виникають проблеми, які не можуть бути роз-
в’язані в рамках існуючої моделі загальноос-
вітньої школи. Змінюється розуміння суті про-
цесу виховання. Це завдання висуває на пер-
ший план потребу розробки методологічних
засад морального виховання як вагомого за-
собу соціалізації особистості, інтегрування її в
систему суспільних відносин, побудованих на
засадах рівності, відповідальності, толерант-
ності, почуття власної гідності. Водночас
справжнє відродження української нації, роз-
виток українського шкільництва неможливі
без повноцінної духовної присутності тих, хто
зробив істотний внесок у вітчизняну й все-
людську культуру, у національну педагогіку.
Яскравою сторінкою в історії національної пе-
дагогіки є освітньо-виховна діяльність глави
Української Греко-Католицької Церкви Анд-
рея Шептицького. Необхідність переосмис-
лення його педагогічної спадщини також зу-
мовлена пошуками нової парадигми освіти,
які вимагають глибокого аналізу наявних мо-
делей педагогічних систем за критеріями гу-
манізму.

 Мета статті – висвітлити освітньо-ви-
ховну діяльність митрополита Андрея Шеп-
тицького. Витоки означеної проблеми, а зок-
рема діяльність греко-католицької церкви та її
впливу на розв’язання завдань морально-ре-
лігійного виховання молоді розглядали І. Бой-
ко, О. Гринів, М. Ваврик, А. Васьків, А. Вели-
кий, Ю. Волошин, С. Мудрий, І. Нагаєвський,
А. Сапеляк, М. Стахів, Ю. Федорів, С. Цьо-
рох; педагогічна спадщина представників ук-
раїнського духовенства, у якій аналізувалися
концептуальні засади морально-релігійного
виховання (І. Бартошевський, Ю. Дзерович,
М. Конрад, Г. Костельник, О. Лещук, І. Назар-

(перша половина ХХ ст.)

 Щербяк Ю. А.
ко, Й. Осташевський, І. Ортинський). На су-
часному етапі детальними дослідженнями
діяльності А. Шептицького й видавництвом
його творів займається А. Кравчук; вітчизняні
дослідники Я. Білас, Г. Гладка, І. Гель, Я. За-
боровський, В. Замлинський, О. Красівський,
В. Ульяновський, М. Юрій найбільшу увагу
сконцентрували на політичному портреті цер-
ковного діяча і тільки опосередковано розгля-
дають його просвітительську роботу. Вагомий
внесок у дослідження постаті Шептицького
зробили польські історики, зокрема Е. Кок,
В. Мокрий, М. Новак, Р. Тожецький, Е. Прус.
Просвітительська діяльність митрополита

А. Шептицького припала на завершальний
етап другого українського національно-куль-
турного відродження ХІХ століття. На думку
вітчизняних релігієзнавців (С. Вдович, Б. Ло-
бовика, М. Рибачка, А. Яртись та ін.), з одно-
го боку, феномен Шептицького був прямим
продовженням цього ренесансу українського
духу, а з іншого – він сам активно впливав на
культурно-національний прогрес українства
цієї епохи [19, с. 636].
Важливою тенденцією в працях учених-

релігієзнавців (С. Гелея, Л. Геник, С. Гнота,
В. Перевезія, О. Сурмач, Л. Тиміш та ін.) є
твердження про те, що після інтронізації мит-
рополита 17 січня 1901 року його діяльність
оздоровила й зміцнила Українську Греко-Ка-
толицьку Церкву: соціально-економічні захо-
ди відповідали інтересам галичан, а культур-
но-просвітницька діяльність була скерована
на піднесення моралі, освіти та духовності на-
роду. У своєму пастирському посланні до ук-
раїнського народу А. Шептицький наголошу-
вав: «В кожній праці і в кожнім слові я шукаю
лише добра для народу, зглядом котрого по-
чуваюся до важних і святих для мене обо-
в’язків ...» [1, с. 78].
Заходи владики з відстоювання прав ук-

раїнських студентів, виступи перед місцевою
владою на захист української мови і, врешті,
переведення Служб Божих зі старослов’янсь-
кої на українську наблизили його до освітньо-
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го середовища галичан. У своїх посланнях та
зверненнях новопризначений владика зосе-
реджував увагу священиків на необхідності як
матеріально, так і морально брати активну
участь у підтримці українських просвітніх ус-
танов [15, с. 409].
Будучи послом до Галицького сейму з 1901

по 1914 р., а згодом депутатом Палати панів
у Відні, владика Шептицький виступив за
розширення мережі середніх шкіл та вимагав
створення українського вищого навчального
закладу. На думку Г. Гладкої — дослідниці сус-
пільно-політичної діяльності митрополита
Андрея, його промова в Палаті Панів (28 чер-
вня 1910 року), у якій обґрунтовувалася не-
обхідність відкриття українського університе-
ту у  Львові, стала першим в історії виступом
українця на найвищому державному рівні в
Австро-Угорщині. Завдяки зусиллям митро-
полита українське сеймове представництво
досягло угоди з польським політичним про-
водом з цього питання [3]. Крім цього, мит-
рополит сприяв становленню й розвитку
хліборобської школи у с. Коршів та садівничої
школи у с. Милованні. У 1901 році на знак
солідарності з виходом українських студентів
із Львівського університету митрополит зак-
рив греко-католицьку духовну семінарію. Офі-
ційна австрійська влада й польський політич-

ний провід були змушені погодитися на зас-
нування вищого навчального закладу, однак
лише вибух Першої світової війни перекрес-
лив ці плани [13, с. 10].
У міжвоєнний період митрополит Андрей

продовжував роботу з розбудови освітньої
діяльності церкви. За його ініціативи у 1928 році
було засновано Львівську греко-католицьку
академію, перший український навчальний зак-
лад, Богословське наукове товариство (1929
р.), Український католицький інститут церков-
ного з’єднання ім. Митрополита Рутського
(1939 р.) [9, с. 124—125; 11, с. 5—7]. Ще од-
ним вищим навчальним закладом, з яким він
активно співпрацював, була Сільськогоспо-
дарська українська академія у Подєбрадах (Че-
хословаччина). У критичні для неї часи (еконо-
мічна криза 1930-х р.) владика звертався до най-
вищих посадових осіб держави з проханнями
спільно забезпечити її подальше існування.

 Не оминув своєю увагою митрополит і
діяльність Наукового товариства ім. Т. Шевчен-
ка; їх співпраця була настільки близькою, що
20.05.1925р. Шептицького обрали дійсним
членом НТШ філологічної секції [5, с. 382].

  Енергія владики спрямовувалась не тільки
на вищі навчальні заклади, він розумів значен-
ня й вагу для українців початкової та середньої
школи. Основним захисником й організатором
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середньої освіти в той час виступало товари-
ство «Рідна школа». З метою ефективної допо-
моги цьому товариству в 1933 р. було створе-
но «Митрополичу шкільну раду», яка регуляр-
но розглядала проблеми українського
шкільництва й шляхи їх вирішення [6].

   У контексті дослідження освітньої доктри-
ни Церкви розгляд взаємин і духовного впливу
митрополита А. Шептицького на учнівську мо-
лодь у першій половині ХХ ст. вимагає особли-
вої уваги. У своїй душпастирській роботі мит-
рополит Андрей поставив перед собою мету:
виховувати молодь на принципах християнсь-
кої моралі, вселити в їх душі любов до Бога, до
свого народу, до його культурних та духовних
надбань і здобутків [10, с. 4].
Загальновідома праця митрополита Анд-

рея у всіх ланках створення власної національ-
ної освітньо-виховної системи. Так, наприк-
лад, Українській Дівочій Гімназії сс. Василія-
нок він подарував величезний будинок, ук-
раїнській народній школі імені князя Лева та
читальні просвіти – три доми, безкоштовне
приміщення в митрополичих будинках
св. Юра надав українській народній школі імені
Грінченка, збудував велику бурсу «Рідної Шко-
ли» на 120 учнів у Львові, «Вакаційну Осе-
лю» в Милованню коло Товмача для сотень
дітей, а пізніше велике пристановище на час
літа в митрополичих лісах у Підлютім у Кар-
патах [16, с. 313]. Із спогадів греко-католиць-
кого священика, педагога І. Шевціва довідує-
мося, що завдяки моральній і матеріальній
опіці митрополита існувала Мала Духовна Се-
мінарія у Львові. Там містився гуртожиток для
близько 300 учнів різних класів і гімназія кла-
сичного типу. Для прохарчування учнівської
молоді й навіть, професорсько-викладацько-
го складу митрополит призначив свій фільва-
рок «Андріївку» [17, с. 185].
Одним з напрямків функціонування цих

закладів виступала як підтримка й розвиток
обдарованої молоді, так і опіка українською
убогою шкільною молоддю та українськими
сиротами. Красномовний факт: А. Шептиць-
кий щороку утримував 40 бідних хлопців і
дівчат, допомагаючи їм здобувати освіту [8,
с. 146]. Окрім цього, кілька сотень української
молоді мешкало й виховувалося в бурсах. Мит-
рополит або збудував, або утримував 21 уста-
нову – 4 церкви, 4 школи, 2 монастирі, 4 бур-
си, 2 шпиталі, 2 наукові установи [16, с. 313].

Доброчинна діяльність греко-католицької
церкви проявилася не тільки в наданні сти-
пендій малозабезпеченим талановитим дітям
для здобуття освіти в державних та приват-
них навчальних закладах. Церква підтриму-
вала розвиток фахової освіти в Галичині. Свя-
щеники ініціювали заснування навчальних
закладів ремісничого типу. Доброчинною
діяльністю займалися Крайовий комітет до-
помоги українському студентству імені
П. Цимбалістого у Львові, Марійські дружи-
ни. Для опіки над студентами ВНЗ 1931 р. у
Львові при товаристві «Обнова» був ство-
рений Український католицький академіч-
ний сеньйорат, який очолив отець Ю. Дзе-
рович. Товариство перебувало під постійною
опікою греко-католицького кліру Галицької
митрополії [4].
Духовенство не втрачало зв’язок з тією

частиною молоді, яка після закінчення се-
редніх шкіл вливалася в лави студентства. З
ініціативи й за підтримки митрополита Шеп-
тицького 1 жовтня 1937 р. у Львові було
відкрито Християнський інтернат для україн-
ської учнівської молоді. Заснування закладу
дало можливість частині українського студен-
тства здобувати освіту в умовах матеріальної
забезпеченості, у здоровій, пронизаній хрис-
тиянськими ідеалами глибоко духовній атмос-
фері [7, с. 196]. При підтримці церкви діяли й
українські освітньо-виховні осередки в євро-
пейських країнах.
Важливу роль у заснуванні та налаго-

дженні роботи українських сиротинців на по-
чатку ХХ століття відіграв «Захист для сиріт
імені митрополита Андрея Шептицького», зас-
нований 1915 року у Львові [18, с. 36]. Під
проводом кваліфікованих кадрів забезпечувало-
ся морально-релігійне виховання дітей, ство-
рювалися умови для здобуття ними фахової
освіти. Основними методами виховання ста-
ли особистий приклад наставників, привчан-
ня до дисципліни через дотримання розпо-
рядку дня, заохочення до навчання. Важливі
опікунсько-виховні функції в цьому та інших
сирітських захистах виконували тематичні ве-
чори, відзначення релігійних свят та іменин
покровителів, на яких вихованці виступали із
самодіяльними номерами релігійного й пат-
ріотичного спрямування, лекції, присвячені
народним традиціям, історії краю, доступні
розумінню вихованців [14, с. 196—197].
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Для поліпшення становища дітей-сиріт,
калік, удів і надання їм практичної допомоги
в 1916 р. у Львові виник «Український єпар-
хіальний комітет» (УЄК), діяльність якого по-
ширилася на три галицькі єпархії – Львівську,
Перемишльську, Станіславівську та зосере-
джувалася на заснуванні сирітських захистів.
Уже за перші п’ять років існування УЄК уда-
лося створити 18 сирітських захистів.
Однією з найактивніших інституцій опі-

кунського спрямування було Українське
крайове товариство охорони дітей та опіки
над молоддю (УКТОДіОМ), засноване 1918 р.
у Львові. Серед основних форм роботи това-
риства – акції «одверта опіка» (в Богородча-
нах, Городку, Добромилі, Дрогобичі, Збаражі,
Косові, Львові, Янові); патронування украї-
нського Пласту; заснування Порадні матерів
(Львів); організація курсів українознавства,
історії та географії для дітей з польських шкіл
(Городок, Золочів, Львів); організація дитячих
бібліотек (Богородчани, Городок, Збараж, Ко-
ломия, Ярославль). Найяскравішою сторінкою
діяльності УКТОДіОМ виявилася робота сек-
тора виховних осель і мандрівних таборів. Її
завдання були: популяризація вакаційних
осель у Галичині, підготовка й відправлення
учнів на літній відпочинок, надання стипендій
та оздоровлення дітей із незаможних родин
[2, с. 10—11].
За час архіпастирського правління митро-

полита Андрея було організовано немало ус-
танов, що мали на меті допомагати соціально
незахищеним верствам суспільства в їхніх
потребах та вбогим у їхніх бідах. Перерахуємо
деякі з них: «Народна Лічниця» – амбулатор-
на установа на Городецькім передмісті; на
Янівськім передмісті митрополит подарував
дім «Товариству опіки над молоддю» і тут
улаштовано так звану «Порадню для матерів»;
також для туберкульозників заснував сана-
торій в Підлютнім у Карпатах; для вдів і сиріт
по священиках він створив «Вдовичо-сирітсь-
кий фонд» і бодай малими лептами їм пома-
гав [12, с. 372].
Таким чином, освітньо-виховна діяльність

владики Андрея була спрямована на організа-
цію власної національної освітньо-виховної
системи,  наповнення педагогічної науки на-
ціональними ідеями. Митрополит Андрей
брав активну участь у боротьбі українців за
створення українського університету. Заходи

владики з відстоювання прав українських сту-
дентів, виступи перед місцевою владою на за-
хист української мови і, врешті, переведення
Служб Божих зі старослов’янської на українсь-
ку наблизили його до освітнього середовища
галичан. У своїх посланнях та зверненнях но-
вопризначений владика зосереджував увагу
священиків на необхідності як матеріально, так
і морально брати активну участь у підтримці
українських просвітніх установ. За церковні
кошти талановиту молодь регулярно відправ-
ляв вчитися у Західну Європу. У 1928 році зас-
нував Богословську академію у Львові, що ста-
ла європейським вищим навчальним закла-
дом, де на відповідному рівні велася як на-
вчально-виховна, так і науково-дослідна робо-
та викладачів та студентів. Енергія владики
спрямовувалась не тільки на вищі навчальні
заклади, він розумів значення й вагу для ук-
раїнців початкової та середньої школи. Основ-
ним захисником й організатором середньої ос-
віти у той час виступало товариство «Рідна
школа». З метою ефективної допомоги цьому
товариству у 1933 році було створено «Мит-
рополичу шкільну раду», яка регулярно розгля-
дала проблеми українського шкільництва і шля-
хи їх вирішення. Підтримуючи світські освітні
заклади та організації, митрополит Шептиць-
кий особливу увагу зосереджував на залучен-
ня підростаючого покоління до церковного та
національного життя. Владика за допомогою
послань та звернень намагався залучити духо-
венство до тісної співпраці з інтелігенцією та
освітніми організаціями, вбачаючи у цьому
один із шляхів національного розвитку ук-
раїнців. Значний внесок зробив митрополит
Андрей у створенні цілої творчої системи ук-
раїнського суспільства, розвинув традиції ук-
раїнської благодійності, аналізував і давав свої
науково-методичні рекомендації щодо кращої
організації навчально-виховного процесу
найбільш незахищених верств населення, зок-
рема дітей і молоді, вносив корективи в орга-
нізацію дозвілля учнів шкіл Галичини. В умо-
вах розвитку сучасного українського суспіль-
ства й національної системи освіти та вихо-
вання названі нами аспекти суспільно-педаго-
гічної діяльності А. Шептицького є особливо
актуальними й суттєвими.
Дослідження не вичерпує всіх проблем,

пов’язаних з суспільно-педагогічною діяль-
ністю митрополита А. Шептицького. Перс-
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пективними напрямами подальшого дослі-
дження вважаємо: наповнення змісту підго-
товки майбутніх учителів здобутками теорії й
практики релігійно-морального виховання
шкільної молоді; вивчення внеску видатних
церковних діячів у теорію та практику мораль-
ного виховання учнівської молоді.
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Анотація. Висвітлено освітньо-виховну
діяльність глави Української Греко-Католиць-
кої Церкви Андрея Шептицького, яка була
спрямована на організацію власної націо-
нально-виховної системи. З’ясовано, що
владика Андрей намагався залучити духо-
венство до тісної співпраці з інтелігенцією
та освітніми організаціями, убачаючи в цьо-
му один зі шляхів національного розвитку
українців.
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У ЧЕРВНІ 2008 року педагогічна гро-
мадськість відзначила 95 річницю з

дня народження Федора Кириловича Гужви,
доктора педагогічних наук, професора, заслу-
женого працівника вищої школи УРСР. По-
стать Федора Кириловича відома широкому
колу науковців. Він є автором багатьох науко-
вих праць, підручників, посібників з мовоз-
навства.
Федір Кирилович Гужва народився в

бідній селянській сім’ї в селі Слов’янка
Дніпропетровської області.
Ф.К. Гужва в 1930 вступив, а у 1934 р. за-

кінчив філологічний факультет Новомосковсь-
кого педагогічного інституту та отримав дип-
лом викладача російської мови та літератури.
До 1938 р. він викладав російську мову та літе-
ратуру в Червоноармійському гірничому ро-
бітничому факультеті та середніх школах До-
нецької області. З 1938 року Федір Кирило-
вич переходить на роботу до вищої школи. У
1938—1941 рр. він працює проректором та
завідувачем кафедри російської мови в Запо-
різькому педінституті.
У роки Великої Вітчизняної війни Ф.К. Гуж-

ва з 1941 по 1944 (з перервою) учителював,
був директором Шурабської середньої школи
в Таджицькій РСР. З червня 1942 по квітень
1944 року служив у лавах Радянської Армії.
Після звільнення зі Збройних сил СРСР з 1944
по 1950 рік він працює директором і одно-
часно керує кафедрою мовознавства в Ста-
робільському вчительському інституті. На його
долю як керівника вищого     навчального  зак-
ладу  припали  найтяжчі  роки відбудови Ста-
робільського учительського інституту в по-
воєнні роки.
Після реевакуації Старобільського вчи-

тельського інституту зі Сталінградської об-
ласті у вересні 1943 р. розбудову інституту
довелося розпочинати з нуля. Не було на той
час ні будівель для занять, ні будь-якої мате-
ріальної бази. Викладачів інституту не вис-
тачало. Перший післявоєнний навчальний
рік був закінчений у серпні 1944 року. Пер-
ший самостійний випуск інституту відбувся
в серпні 1944 року (42 випускники, з них на
фізико-математичному факультеті — 8
випускників, на факультеті мови й літерату-
ри — 34 випускники).
Власне кажучи, відновлення повноцінної

роботи інституту почалося з 1944 р., коли ди-
ректором інституту було призначено Гужву
Федора Кириловича.
Інститут був укріплений кадрами керівного

складу й викладачами (призначені в ін-т нові
досвідчені викладачі: Шарпило, Мельников,
Галкіна, Маштабей, Войтенко та ін.).
Інститут одержав у тимчасове користуван-

ня замість кількох дрібних домівок навчальний
корпус по вулиці Пролетарській, №3. Щоправ-
да, цей корпус не відповідав потребам інсти-
туту, однак у ньому можна було сконцентру-
вати всю навчальну роботу. Основний на-
вчальний корпус повернули Інституту влітку
1945 р. (будівля колишньої жіночої гімназії). Він
був дуже зруйнований під час війни і прово-

Вихватенко М. Т.
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дити заняття без капітального ремонту там
було неможливо. Від прямого влучення
німецького снаряду був зруйнований дах, не
було вікон, повністю було зруйноване парове
опалення, обвалилася стеля. Непривабливим
був і краєвид біля головного корпусу, так зва-
на площа Гоголя в той час являла собою поле
з піщаною землею, де кожну весну проводи-
ли практичні заняття студенти-трактористи
технікуму механізації. Він тоді розташовував-
ся в 100 метрах він інституту (зараз у цих буд-
івлях розташовано районний краєзнавчий
музей). Після заборони проводити на площі
заняття інститут почав висаджувати тут де-
рева. За 1948—1950 роки під керівництвом
директора інституту Ф.К. Гужви  було виса-
джено більше 300 дерев.
Було проведено набір на 1944/45 навчаль-

ний рік; почали відновлення бібліотеки (у 1944 р.
вона мала всього близько  1000 книг),
організовано навчальні кабінети: марксизму-
ленінізму, фізики, літератури, мови, військо-
во-фізкультурної підготовки. Директору інсти-
туту Ф. К. Гужві вдалося за 1944—1945 роки,
коли ще йшла війна, відродити вчительський
інститут. Уже у 1946 році працю Федора Ки-
риловича було оцінено, «За високоякісну ро-
боту і кращі досягнення преміювати Гужву
Ф.К. грошовою винагородою в розмірі 1000
крб.» — наказ заступника Наркома освіти
УРСР №5112 від 26. 03.1946року [1].
У ці роки будь-яке питання було дуже

складно вирішувати. Серед найскладніших на
той час були питання не тільки організації
навчального процесу, а й забезпечення інсти-
туту дровами, вугіллям, керосиновими лам-
пами та ін. У повоєнні роки промислові то-
вари, продукти харчування розподілялися
тільки за картками. Інститут не мав своєї
їдальні, тому дуже складно було організувати
харчування студентів та викладачів. Згідно з
постановами РНК УРСР та ЦК КП(б)У №1490
від 13.09. 1945 року та постанови РНК УРСР
№420 від 18. 03 1946 року інститут мав допо-
міжне господарство, де вирощували овочі,
зернові культури [1].
Жодних довоєнних матеріальних ціннос-

тей в інституті не збереглося, напівзруйнова-
ний навчальний корпус на пл. Гоголя, №1
(тобто придатна до використання його час-

тина) був зайнятий шпиталем № 6118, вик-
ладацький колектив потрібно було створюва-
ти спочатку; усі інститутські гуртожитки були
заселені сторонніми особами або зайняті
різними установами; не було книг, устаткуван-
ня тощо.
Говорячи про труднощі, які виникали в

роботі директора інституту в той час, можна
навести один приклад. В архівних докумен-
тах зберігся лист, який інститут надіслав ди-
ректору депо станції Старобільськ з прохан-
ням підключити світло в будинку по вулиці
Пролетарській, 49, де винаймав  квартиру
директор інституту Гужва Ф. К. Довгий час у
навчальних корпусах, у гуртожитках не було
електричного освітлення, і всі користувалися
керосиновими лампами. Узимку в навчаль-
них приміщеннях та в гуртожитках було до-
волі холодно. У 1947 році до початку нового
навчального року вдалося під керівництвом
Федора Кириловича капітально відремонту-
вати головний навчальний корпус і підготу-
вати його до зими.
В усіх аудиторіях установили подвійні

рами, вікна повністю засклили, відремонту-
вали систему парового опалення. Тільки в
1953 році в навчальному корпусі було прове-
дено капітальний ремонт системи опалення.
Відремонтували й усі гуртожитки, у тому числі
по вулиці Чернишевського, №2, М’ясному
провулку, №12. Дирекція домоглася повернен-
ня гуртожитку по вулиці Шевченка, №13. У
1948 році чисельність студентів перевищила
довоєнну кількість і склала 286 осіб, з них 128
мешкало в гуртожитках [2].
Колектив інституту, попри труднощі, по-

ставив за мету повне відновлення навчаль-
но-матеріальної бази, усієї навчально-вихов-
ної й наукової праці інституту у короткий
термін.
Більшість викладачів інституту на той час

не мали вчених звань, тому, крім навчальної
роботи, була організована наукова робота. Усі
викладачі склали наукові плани, почали скла-
дати кандидатські іспити, розпочали роботу
над кандидатськими дисертаціями.
Працюючи в Старобільському педагогіч-

ному інституті, Федір Кирилович розпочав
роботу над своєю кандидатською дисерта-
цією. Кандидатські іспити він складав у Київ-
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ському державному педагогічному інституті у
1948 році [3]. У 1949 році, за наказом Міністра
освіти України №294 від 9.12.1949 року йому
було надано наукове відрядження терміном на
6 місяців до Київського державного педагогі-
чного інституту [3]. Цей час він використав
дуже плідно, у бібліотеках ним були зібрані
необхідні матеріали для дисертації. Вона була
підготовлена в короткий термін і вже через
три роки була готова до захисту. У 1952 р. Ф.К.
Гужва захистив кандидатську дисертацію
«Исследование     об     употреблении     крат-
ких     и     полных прилагательных в русской
советской художественной литературе».
За період 1944—1947 рр. проведено по-

вне відновлення навчально-матеріальної бази,
контингентів і всієї навчально-виховної робо-
ти Старобільського вчительського інституту.
Зокрема:

1. Капітально відремонтовано навчальний
корпус інституту.

2. Інститут домігся повернення значної
частини своїх гуртожитків (за винятком   бу-
динків  по вул. Комунарів,  70 і у пр. М’ясно-
му, 22). У гуртожитках проживає 50% сту-
дентів ін-ту. Гуртожитки відремонтовано.

3. Капітально відремонтовано їдальню
інституту.

4. Відновлено фізкабінет і фізичну лабора-
торію, які були поповнені більш ніж на 500
приладів. Відновлено кабінети основ марк-
сизму-ленінізму, мови, літератури, педагогіки,
налагоджена їх робота, кабінети прикрашено
й поповнено обладнанням кращим, ніж до
війни.

5.  Успішно виконано план набору на 1947/
48 навчальний рік.

6.   3 18 викладачів інституту 6 викладачів
почали складати кандидатські іспити, 2   пра-
цюють над підготовкою   кандидатських   ди-
сертацій,   інші систематично готуються до
здачі кандидатських іспитів.
Закінчив свій трудовий шлях у Старо-

більську Гужва Ф. К. у 1950 році, коли його
було переведено до Ужгородського педагогі-
чного інституту на посаду директора. За на-
казом заступника міністра освіти №224 від 27.
08. 1950 року виконуючим обов’язки дирек-
тора Старобільського вчительського інститу-
ту було призначено Шарпила Б.А., який про-

працював на посаді директора інституту до
1954 року [4].
На наш погляд, унікальність постаті Федо-

ра Кириловича як керівника полягає в тому,
що за свій трудовий шлях він відбувся не
тільки як учений, а й насамперед став одним
із найдосвідченіших керівників вищих на-
вчальних закладів. Можливо, це єдиний в
історії вищої школи факт, коли одна людина за
час своєї трудової діяльності в різні роки була
керівником п’яти вищих навчальних закладів
України. З 1944 року по 1959 рік Федір Кири-
лович очолював:
Старобільський учительський інститут

(1944—1950 рр.);
Ужгородський учительський інститут

(1950—1953 рр.);
Ворошиловградський педагогічний інсти-

тут (1953—1955 рр.);
Чернівецький педагогічний інститут

(1955—1956 рр.);
Сумський педагогічний інститут (1956—

1967 рр.)
З 1967 року до кінця свого життя Федір

Кирилович працював у Київському держав-
ному педагогічному інституті імені О.М. Горь-
кого. Працюючи керівником у різних навчаль-
них закладах, він одночасно очолював кафед-
ри російської мови. З 1974 по 1988 рік очо-
лював кафедру російської мови та літератури
в Київському педагогічному інституті ім. Горь-
кого. Викладав курси сучасної російської мови,
стилістики, культури мови. Основними на-
прямками наукових досліджень Ф.К. Гужва
обрав проблеми сучасної російської мови, сти-
лістики, культури мови.
Він є автором 4-х підручників для вищих

навчальних закладів із сучасної російської літе-
ратурної мови, об’єднаних єдиною назвою
«Современный русский литературный язык»:
«Словообразование. Морфология» (1967),
«Фонетика и фонология. Орфоэпия» (1970),
«Синтаксис» (1971), «Введение. Лексиколо-
гия. Фразеология. Фонетика и фонология. Ор-
фоэпия. Графика и орфография» (1973, усі —
Київ). Відомості про життя та науково-педа-
гогічну діяльність Федора Кириловича Гуж-
ви можна знайти в «Енциклопедії Сучасної
України», де в шостому томі викладено стислі
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відомості про його життєвий шлях та наукову
діяльність[5].
У 1972 році Федір Кирилович захистив

докторську дисертацію «Содержание и про-
блеми преподавания современного русского
языка в высшей педагогической школе». У
цьому ж році в Москві під цією назвою вихо-
дить його монографія.
Теоретичні положення та висновки мето-

дичних досліджень Ф.К. Гужви знайшли своє
практичне використання в його підручниках
та навчальних посібниках. Широке визнання
отримали його посібники: «Лекции по совре-
менному русскому литературному языку»
(1961), «Современный русский, литератур-
ный язык. Синтаксис» (1971), Трудные воп-
росы синтаксиса и пунктуации» (1981), «Лек-
сика и фразеология русского языка» (1982), а
також чисельні статті написані за період
1952—1987 рр. Усього він підготував та опуб-
лікував 52 наукові праці. У 1974 році Федору
Кириловичу було присвоєно вчене звання
професора. Серед відомих широкому колу на-
уковців і педагогів його праць деякі переви-
давалися кілька разів. Так, навчальний по-
сібник для студентів вищих навчальних зак-
ладів за редакцією М. Кондрашова «Совре-
менный русский литературный язык»(1978)
видавався двічі. Його було створено на основі
трьох попередніх видань під загальною на-
звою «Современный русский литературный
язык» (1967, 1971, 1973 рр.). В останні роки
життя Федір Кирилович працював над по-
сібниками для вчителів: «Фонетика, лексика,
словообразование русского языка»
(1985),«Морфология русского языка» (1987)
«Основы развития речи» (1989) [6].
Ф.К. Гужві вдавалося протягом багатьох

років знаходити час не тільки для педагогіч-
ної та наукової роботи, а й займатись гро-
мадською діяльністю. Так, протягом 15 років
(1945—1960) його обирали в обласні та міські
комітети Комуністичної партії України, міські
Ради народних депутатів (Закарпатська, Во-
рошиловградська, Сумська). З 1967 року, пра-
цюючи в Київському педагогічному інституті,
він виконував велику наукову та громадську
роботу. Багато років він був головою Навчаль-
но-методичної комісії з мовних дисциплін і
членом президії Навчально-методичної ради

Міністерства освіти УРСР, членом Навчаль-
но-методичної комісії Міністерства освіти
СРСР, редактором науково-методичного
збірника «Методика викладання російської
мови та літератури», членом спеціалізованої
ради з присвоєння наукових ступенів.
За великі досягненя в підготовці кваліфі-

кованих кадрів та успіхи в науково-дослідній
роботі   Ф.К. Гужві   Указом   Президії   Вер-
ховної   Ради Української РСР від 8 червня 1979
року було присвоєно почесне звання «Заслу-
жений робітник вищої школи Української
РСР». Його також нагороджено медаллю
ім. А.С. Макаренка, знаком «Відмінник народ-
ної освіти УРСР», Почесними грамотами
Міністерства освіти СРСР і Міністерства ос-
віти УРСР.
Останній запис у трудовій книжці Федора

Кириловича було зроблено в 1988 році, коли
він пішов з життя у вічність. Пам’ять про ньо-
го не згасає і живе в його працях, його спра-
вах, дітях, онуках, вдячних учнях, його книгах.
У Старобільську, де Федір Кирилович пра-

цював директором учительського інституту, з
1998 року працює Старобільський факультет
Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка, у якому створено музей
історії Старобільского вчительського інститу-
ту. Один з розділів у ньому присвячено жит-
тю, професійній та науковій діяльності Федо-
ра Кириловича Гужви.

Література
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пам’яток історії і культури м. Рівного,
де вона успішно працювала 2 роки.
Майбутня праця на філологічній

ниві вимагала постійного вдоскона-
лення та професійного зростання. З
1980 року Валентина Миколаївна пра-
цювала  асистентом кафедри українсь-
кої мови педагогічного університету
імені Д.З. Мануїльського. До кола її на-
укових інтересів потрапила ономасти-
ка, матеріал до дослідження якої вона
добирала з масиву творчості патріар-
ха української літератури Олеся Гон-
чара. Зацікавлення публіцистичною
ономастикою було не випадковістю,
а нагальною необхідністю, продикто-
ваною науковими потребами та влас-
ними бажаннями. Наукові пошуки
Валентини Миколаївни реалізувались
у дисертації на здобуття наукового сту-
пеня кандидата філологічних наук на
тему: «Антропонімія Олеся Гончара:
природа, еволюція, стилістика». Ус-
пішний захист кандидатської дисер-
тації явив собою майбутні наукові та
творчі пошуки на соціокультурних обріях.
Невдовзі Валентина Миколаївна стає
докторанткою Київського національ-
ного університету імені Тараса Шев-
ченка, науковим консультантом стає
відомий український теоретик-журна-
лістикознавець, професор, директор
Інституту журналістики – В.В. Різун.
Наполегливе бажання й творча насна-
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8 ЛИСТОПАДА виповнилося
55 років чарівній жінці, люб-

лячій матері, коханій дружині, видат-
ному журналістикознавцю й просто
талановитому Вчителю та Педагогу,
доктору філологічних наук, професо-
ру, завідувачу кафедри журналістики
і видавничої справи ЛНУ імені Тара-
са Шевченка – Валентині Миколаївні
Галич.
Валентина Миколаївна Галич на-

родилась 8 листопада 1953 року в се-
лищі Олександрівка Мар’їнського
району Донецької області. Роки на-
вчання майбутнього професора про-
ходили у звичайній середній школі. У
1970 році талановита школярка по-
трапила до університетської ауди-
торії, ставши студенткою Донецько-
го державного університету, який
блискуче закінчила 1975 року, отри-
мавши диплом учителя української
мови та літератури.
Подальший професійний шлях

проходив через роботу вчителя за на-
правленням до Докучаївської серед-
ньої школи Волноваського району
Донецької області, де молода й при-
ваблива вчителька зробила перево-
рот у системі навчання. Творчий
підхід до уроків та їх новаторські роз-
робки створили Валентині Мико-
лаївні імідж чудового педагога та ав-
торитет серед колег та учнів. Тому не-
випадковим було призначення в 1978
році Валентини Галич на посаду ме-
тодиста при правлінні обласної
організації товариства  охорони
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га докторантки та мудре керівництво науко-
вого консультанта сприяло вчасному захисту
у 2005 році докторської дисертації «Публіцис-
тична творчість Олеся Гончара: історія, поети-
ка, прагматика», на основі якої була видана ва-
гома наукова праця обсягом 816 сторінок
«Олесь Гончар – журналіст, публіцист, редак-
тор: еволюція творчої майстерності». Вона
«присвячена одній із актуальних малодослі-
джених в історії  української журналістики про-
блем – вивченню діяльності Олеся Гончара
як журналіста, публіциста, редактора. Робота
будується на залученні до наукового обігу ма-
лодоступного архівного матеріалу, що поруч
з аналізом відомих публіцистичних праць
письменника дає можливість розкрити ряд
важливих сторін його творчої біографії, про-
стежити еволюцію художньої майстерності та
світоглядних позицій автора. Аналізуються
мотиви публіцистики митця, її жанрова сис-
тема та особливості поетики й авторського
редагування текстів» [1, с. 4].
Наукові пошуки Валентини Миколаївни

Галич творчо поєднуються з викладацькою
діяльністю. Після отримання диплома докто-
ра філологічних наук зі спеціальності «журна-
лістика», вона очолює новостворену кафедру
журналістики і видавничої справи ЛНУ імені
Тараса Шевченка, робота якої базується на
унікальному для Східної України принципі –
підготовці українськомовних журналістів. За
її ініціативи відбуваються щорічні студентські
журналістські фестивалі «Журналістська вес-
на», видається альманах студентської твор-
чості «Соняшник», проводяться конкурси:
«Найкраща публікація газети «Контакт», кон-
курс на кращий публіцистичний твір імені
Олеся Гончара, проводяться змагання фото-
публіцистів «Об’єктив життя».
На кафедрі журналістики, яку очолює Ва-

лентина Миколаївна, регулярно видається на-
вчальна студентська газета «Контакт» (у якій
завідувач виступає досвідченим та вимогливим
редактором). Професор Галич розробила ори-
гінальні авторські курси «Українська мова в
ЗМІ», «Практикум з авторського редагування»,
«Жанри публіцистики», «Лінгвістичний аналіз
тексту», «Стилістика», спецкурси «Актуальні
проблеми письменницької публіцистики»,
«Актуальні проблеми літературно-художньої
публіцистики» та багато інших.

Під її дбайливим керівництвом зародилась
нова наукова школа: Валентина Миколаївна
Галич є незмінним керівником науково-
дослідних робіт студентів, магістрантів, здо-
бувачів та аспірантів. Валентина Миколаївна
є автором понад 120 теоретичних і методич-
них праць (у т.ч. 3 монографій, 5 науково-ме-
тодичних посібників, наукових статей, тез, до-
повідей), вона постійний учасник й організа-
тор Міжнародних, Всеукраїнських та регіо-
нальних наукових конференцій.
Усім відомо, що Валентина Галич – яскра-

вий і талановитий науковець, але мало хто
здогадується про те, що вона є дбайливою
Берегинею нетлінних родинних скарбів,
справжньою жінкою, коханою дружиною,
люблячою матір’ю й турботливою бабусею.
Недаремно її найближчий соратник, порад-
ник і чоловік, відомий на всю Україну та за її
межами літературознавець, доктор філологі-
чних наук, професор, завідувач кафедри украї-
нської літератури ЛНУ імені Тараса Шевчен-
ка – Олександр Андрійович Галич протягом
усього подружнього життя присвячує своїй
Музі натхненні ліричні рядки:

У імені твоїм антична міць
І сила, грація, і рев трибун,
Ще палімпсестів таємничий лад,
І неба тиходзвінна голубінь,
І моря грізного стрімкий наплив,
Й захованих за хмарами вершин [2, с. 3]
Як бачимо, життєвий і творчий шляхи

Валентини Миколаївни Галич тісно перепле-
тені й не можна применшувати ані ролі її як
Жінки, Матері, Дружини, ані внеску її науко-
вих пошуків до скарбниці українського мово-
знавства й журналістикознавства. 55-річний
ювілей не є межею, він є потужним поштов-
хом до майбутніх, ще не підкорених вершин.
Щиросердно вітаючи Валентину

Миколаївну з ювілеєм, зичимо їй родинного
щастя, трояндових перемог, вдячної аудиторії,
оксамитового терпіння, здійснення всіх мрій
і сподівань.
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ДО 2010 року Україна має наміри по-
вністю інтегруватися до Європейсь-

кого науково-освітнього простору. Відповідно
й наукові видання повинні наблизити показ-
ники своєї діяльності до критеріїв країн Євро-
пейського союзу. Тому існує нагальна потре-
ба проаналізувати сучасні монографічні ви-
дання з точки зору дотримання діючих міжна-
родних і державних стандартів.
У жовтні місяці 2008 року побачила світ

книга «Луганщина в лицах и событиях» (ви-
давництво «Шико», ТОВ «Виртуальная реаль-
ность»), жанр якої автори й видавці визначи-
ли як «монография, с иллюстрациями и до-
кументами».
У науковій традиції монографія є фунда-

ментальною науковою працею, у якій на ос-
нові всебічного аналізу й широких узагальнень
попередніх наукових робіт і нових досліджень
викладаються досягнення в розробці науко-
вої проблеми. Призначення монографії — вве-
сти в систему наукових комунікацій відомості,
що системно підсумовують наукову інформа-
цію в певній галузі, та служити основою для
вирішення нових проблем.
Наукові видання, як ніякі інші, потребують

ретельної підготовки складових його службо-
вої частини. Ними, як відомо, є передмова,
вступна стаття, примітки й коментарі, система
покажчиків, бібліографічний опис тощо. Саме з
ретельної розробки плану роботи, точніше,
внутрішньої побудови складових її частин –
вступної, основної та завершальної – починаєть-
ся наукове видання. Структура наукової книги
потребує систематизації зібраного матеріалу;
дотримання приблизно однакового співвідно-
шення обсягу структурних складових тексту (па-
раграфів, розділів, частин); чіткого виокремлен-
ня в цих складових головного й другорядного;
строгої логіки викладу; написання серйозних уза-
гальнень; вироблення самостійних висновків.
На жаль, автори Ю.М. Теплицький і В.Л. Філіппов,

визначивши свою працю як монографію, не
вважали за потрібне орієнтуватися на необхід-
ну для цього жанру композицію й логіку викла-
дення матеріалу. У книзі відсутні будь-які струк-
турні елементи: немає вступу, розподіл на глави
носить умовний характер, твір не має висновків,
список літератури вкрай бідний, уміщується в
один абзац і, мабуть, тому розташований на
сторінці вихідних відомостей книги. Усе це го-
ворить про поверховість осягнення завдань дос-
лідження, неволодіння матеріалом, у цілому не-
завершеність пропонованої роботи.
Проте видання устатковане прекрасними

ілюстраціями, архівними фотоматеріалами,
над упорядкуванням яких прекрасно попра-
цювали луганські музеї й архіви. І це дає всі
підстави віднести рецензоване видання за
видом до образотворчих видань, зокрема до
фотоальбому (ДСТУ 3017 – 95 Видання. Ос-
новні види. Терміни та визначення). Держав-
ний стандарт України не передбачає видань,
типологія яких була б окреслена як «моногра-
фия, с иллюстрациями и документами».
Окремо зазначимо, що автор монографії не

може бути зазначений як упорядник, оскіль-
ки монографічний текст є власним авторсь-
ким твором, а впорядковуються тексти хрес-
томатій, колективних збірок та т.п., тобто тек-
сти, авторами яких виступають треті особи.
До рукопису монографії обов’язково дода-

ються три рецензії докторів наук, професорів
з відповідної галузі знань, а також витяг з про-
токолу засідання вченої ради галузевого нау-
кового закладу про рекомендацію до друку. Ці
відомості відповідно до ДСТУ 4861:2007
«Інформація та документація. Видання.
Вихідні відомості» розташовуються на звороті
титульної сторінки видання, яка в цьому творі
зовсім відсутня.
Важливою частиною наукового видання,

яка репрезентує науковий доробок на рівні
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«Луганщина в лицах и событиях» / авт.-сост. Ю. М. Теплицкий,

В. Л. Филиппов, – Луганськ : Изд-во «Шико»,
ООО «Виртуальная реальность», 2008. – 360 с., илл.
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державного й міжнародного бібліографічно-
го покажчика, є анотація, яка в рецензованої
книги теж відсутня.
У представленому виданні макет аното-

ваної каталожної картки оформлений украй
недбало. Над випускними даними, на ос-
танній сторінці, відсутні відомості про мову
тексту видання, які подаються після назви й
підзаголовкових даних, якщо видання надру-
ковано іншою, крім української, мовою (Закон
України «Про видавничу справу», ст. 23;
ГОСТ 7.4-86, п. 2.1.23).
Видавець, який береться за видання нау-

кової літератури, повинен знати, що він несе
персональну відповідальність за неухильне
дотримання вимог Вищою атестаційною ко-
місією України щодо наукових монографій (по-
станова президії ВАК України від 22 травня
1997 р. №1в/5; наказ голови ВАК України від
10 грудня 1998 р. №650), які вимагають також
суворе дотримання ДСТУ 4861:2007 «Інфор-
мація та документація. Видання. Вихідні відо-
мості». У разі невиконання цих вимог видан-
ня не вважається науковою монографією і не
зараховується як основний результат і апроба-
ція наукової роботи автора (постанова президії
ВАК України від 22 травня 1997 р. №1в/5).
Видавець наукового видання має керува-

тися такими нормативно-правовими й норма-
тивними документами зі стандартизації, щодо
видавничого оформлення наукових видань:

– Закон України «Про видавничу справу»;
– Постанова Кабінету Міністрів України

№ 608 «Про порядок доставлення обов’язко-
вих примірників документів»;

– ДСТУ 3017 – 95 «Видання. Основні
види. Терміни та визначення)»;

– ДСТУ 4861:2007 «Інформація та доку-
ментація. Видання. Вихідні відомості»;

– ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «СІБВС. Бібліог-
рафічний запис. Бібліографічний опис. За-
гальні вимоги та правила складання»;

– ГОСТ 7.9 – 95 «СИБИД Реферат и ан-
нотация. Общие требования»;

– постанова президії ВАК України від 22
травня 1997 р. №1в/5;

– наказ голови ВАК України від 10 грудня
1998 р. №650;

– Основні вимоги до дисертацій та авто-
рефератів дисертацій // Бюлетень ВАК Украї-
ни. – 2007. – №6.
Фахівці видавництва «Шико», ООО «Вир-

туальная реальность» не дотрималися жодних
вимог. Чинне законодавство, а саме ст. 23 За-
кону України «Про видавничу справу», зазна-
чає: «Вихід у світ видання без обов’язкових
для нього вихідних відомостей не допускаєть-
ся» (газ. «Урядовий кур’єр», 19 липня 1997 р.,
№ 130 – 131). Видання «Луганщина в лицах
и событиях» вийшло у світ з грубими пору-
шеннями нормативно-правових і норматив-
них документів, що встановлюють видавни-
че оформлення наукових видань.
Окремо зазначимо, що у вихідних відомо-

стях наведено лише одне Свідоцтво видав-
ця, а в якості видавництва наведено дві уста-
нови (видавництво «Шико», ТОВ «Виртуаль-
ная реальность»), то, мабуть, якась з переліче-
них установ у цьому випадку виступає лише
виготівником, оскільки є поліграфічним
підприємством і не включена до Державного
реєстру видавців.
Беручи до уваги положення Декрету Ка-

бінету Міністрів України «Про державний на-
гляд за додержанням стандартів, норм і пра-
вил та відповідальність за їх порушення» за
№ 30 від 08.04.93 (розд. 5, ст.8, п.2), рекомен-
дуємо авторам і видавництву «Шико», ТОВ
«Виртуальная реальность» повідомити Книж-
кову палату України, Вищу атестаційну комі-
сію України про розсилку обов’язкових при-
мірників видання і вжиті заходи щодо запобі-
гання таких грубих порушень.
Сподіваємося на те, що дотримання по-

ложень нормативних документів з видавни-
чої справи сприятиме Вашій подальшій
успішній діяльності й після доопрацювання
надасть можливість включення цього твору
друку до покажчиків державної бібліографії.
Настійливо рекомендуємо звертатися за

консультацією з приводу випуску у світ нау-
кових видань до відділу державної стандар-
тизації Книжкової палати України (м. Київ,
просп. Юрія Гагаріна, 27, к. 207,214, тел.:
8(044)292-61-81) і до відділу інспекції та орга-
нізаційно-аналітичного забезпечення ВАК
України (м. Київ, вул. Хрещатик, 34, тел.:
8(044)234-32-74).

С. М. ЛОБОДА,
кандидат філологічних наук, доцент,
завідувач науково-дослідного відділу
з редакційно-видавничої діяльності
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