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Толерантність як принцип
поваги виконує в суспільстві

функцію обмеження агресивності
людини. Основний принцип толе-
рантності — гармонія в різноманіт-
ності — поки що залишається поза
межами людських стосунків як у гло-
бальному розумінні, так і в побуто-
вому. В Україні на тлі   відмови від
раніше сформованих моральних та
культурних цінностей колишнього
СРСР   за роки незалежності й досі
не напрацьовано  певний «мораль-
ний кодекс».  Як наслідок — українці
втрачають нормальне ставлення
один до одного,  відчуття абсолют-
них цінностей, серед яких одне з го-
ловних місць посідає толерантність.
Завдання держави — створити такі
умови взаємодії людей та їхнього
виховання в суспільстві, щоб прин-
ципи толерантності стали єдиною
можливою нормою функціонування
суспільства. Сьогодні це завдання, як
ніколи, є актуальним. Українське сус-
пільство вже підійшло до межі, за
якою непримиримість з іншою точ-
кою зору або вірою може призвести
до непоправимих наслідків. Тому за-
раз Україні потрібна виважена, муд-
ра політика, спрямована на об’єднан-
ня, подолання агресивності, пошук
«схожості в різності». Політика ця має
бути всеохоплюючою, її повинні
втілювати в життя педагоги, політи-
ки, працівники ЗМІ.

Мірошник О. Л.
По суті вся історія розвитку люд-

ського суспільства – протистояння
інтолерантності та пошуки джерел
терпимості.  А саме поняття
толерантності – багатогранне. Праг-
нення втілення її принципів у всі сфе-
ри життя — від педагогіки до політи-
ки — є сьогодні світової тенденцією.
Мета нашої статті – простежити,

як змінювалося трактування понят-
тя «толерантність» від античності до
сьогодення, та визначити те розумін-
ня толерантності, яке варто застосо-
вувати в педагогічному дискурсі та
соціальному аспекті.
Проблеми толерантності в наш

час  вивчають і вчені, і політики. Ю. Та-
бак шукає причини інтолерантної
поведінки людини в суспільстві. Про
толерантність  в історичному  аспекті
пише В.М. Золотухін. Проблему по-
шуку джерел толерантності дослі-
джують Л.А. Гончаренко та В.В. Кузь-
менко. Захоплення гуманістичними
ідеями толерантності передової ук-
раїнської громадськості, починаючи
від Григорія Сковороди до сучасних
літераторів,  аналізує О.В. Безкоро-
вайна.  Л.А. Завірюха вивчає  мож-
ливості виховання в молоді основ
толерантності під час навчально-ви-
ховного процесу у вищих навчаль-
них закладах. Про неможливість
спрощення поняття «толерантності»
до вміння терпіти не такого, як ти,
попереджає І.Я. Ненько. У 1995 році
під час 28 сесії Генеральної конфе-
ренції держави-члени ООН з питань
освіти, науки та культури  оголоси-
ли 16 листопада Міжнародним днем
толерантності та одностайно прий-
няли Декларацію  принципів толе-
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рантності  [1, стаття шоста]. Але, на наш по-
гляд, сьогодні вже недостатньо просто кон-
статувати необхідність упровадження у всіх
сферах життя принципів толерантності. Тре-
ба шукати педагогічні та соціальні можливості
втілення цих принципів.
Термін  «толерантність» походить від ла-

тинського tolerantia, тобто терпіння. Лише все-
світня мережа Інтернет видає майже  двад-
цять трактувань цього поняття. Серед них
найбільш часто вживані такі: толерантність –
як терпимість до чужого способу життя, як
терпимість не лише до своєї точки зору, як
здібність  переносити, стійкість, як здібність
організму переносити відхилення екологічних
факторів середовища від оптимальних для ньо-
го значень. Тобто маємо трактування терміна
толерантність у широкому та вузькому значен-
нях. У вузькому значенні поняття «толе-
рантність» використовується в медицині й
спирається на  фізичні можливості   людсько-
го організму. У широкому — на духовні озна-
ки особистості й означає терпимість до чужих
думок та вчинків, здатність ставитися до них
без дратування. Але в обох підходах до трак-
тування, незважаючи на різність сфер засто-
сування,   простежується спільна характерис-
тика  — стійкість. У «Декларації принципів
толерантності», прийнятій ЮНЕСКО, пода-
но трактування толерантності в тих межах,
яких вимагають сучасні умови функціонуван-
ня цивілізованого суспільства. Це своєрідні
правила гри,  якими мають керуватися як цілі
держави, так і окремі громадяни цих держав.
«Толерантність означає повагу, прийняття й пра-
вильне розуміння багатого різноманіття культур
нашого світу, наших форм самовираження та
способів прояви людської індивідуальності. Їй
сприяють знання, відкритість, спілкування та
свобода думки, совісті й переконань. Толе-
рантність – це гармонія й різноманіття. Це не
тільки моральний обов’язок, а й політична та
правова потреба» [1,  розділи 1.1; 1.3.].
Навіть невеличкий екскурс в історію філо-

софії, педагогіки та літератури свідчить про те,
що споконвічно толерантності прагнули й
споконвічно її не вистачало.  Філософські по-
шуки толерантності можна знайти вже в
давніх Греції та Римі. Толерантність, рівне

ставлення до не такого, як ти сам, віра в од-
накову природу людей  великі греки вважали
основою здорового суспільства. В античності
толерантність ототожнювалася з приборку-
вання пристрастей через виховання  та знан-
ня (Сократ), з прагненням «золотої середини»
(Аристотель), зі стриманістю ( Піррон). « З
точки зору Платона, толерантність – «інтелек-
туальний самозахист», що  обґрунтовує стиль
духу, яким затверджується вільне співтовари-
ство, завдяки відчуття різноманіття» [2, с. 29].
Сенатор Сенека, представник вищого світу,
говорив про рівність усіх людей. На його дум-
ку,  людство —  один народ, вітчизна всіх
людей – це світ. «Усе, що бачиш, у чому є бо-
жественне та людське, — єдине: ми лише
члени великого тіла. Природа, що створила
нас з одного й того же та призначила для од-
ного, народила нас братами. Вона вклала в
нас взаємну любов, зробила нас товариськи-
ми, вона встановила, що правильно і спра-
ведливо, і за її установою, найнещасливіший
той, хто приносить зло, ніж той, хто його
відчуває» [ 3, лист 95]. Сенека сформував по-
своєму золоте правило моральності: «Стався
до того, хто стоїть нижче так, як би ти хотів,
щоб до тебе ставилися ті, хто стоїть вище» [3,
лист 47], і ще: «Треба жити для іншого, якщо
хочеш жити для себе» [ 3, лист 48].   Ідеї стоїків
часів Сенеки перегукуються з ідеями ранньо-
го християнства. У Євангелії від Матвія зна-
ходимо: « І так у всьому, як хочете, щоб до вас
ставилися люди, так ставтеся і ви до них» [4,
глава 7 ]. Згодом у західній цивілізації потреба
в толерантності виникла  саме на релігійно-
му рівні. Віра передбачає повну самовіддачу
особистості, а тому певною мірою фанатич-
на. Бути терпимим у ставленні до людей іншої
віри не завжди просто.  Релігійна толе-
рантність дала старт усім іншим свободам,
яких можна досягти у вільному суспільстві. То-
лерантність яскраво простежується в ідеях гу-
манізму епохи Ренесансу. Пізніше принцип
толерантності стає необхідним для  збережен-
ня миру в суспільствах, особливо різноманіт-
них за вірою та багатонаціональних.
«Співвідношення терпимості та віротерпи-
мості дозволяє Дж. Локку сформувати «пра-
во на терпимість». Толерантність базується на
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вільному самовизначенні людини, яка проти-
стоїть абсолютній свободі та відсутності по-
карання. Це дозволяє визначити «право на
терпимість». Завдяки самовихованню люди-
на набуває здібності протистояти навколиш-
ньому світу, створюючи механізми рівноваги
в суспільстві»  [2, с. 22]. Про толерантність як
передумову співіснування різних народів вис-
ловлювався й  німецький  філософ  І. Кант.
Великий союз таких народів, за Кантом, має
гарантувати безпеку й дотримання прав най-
меншої  держави.  В.М. Золотухін у своєму
дослідженні толерантності як проблеми філо-
софської антропології наводить кілька характе-
ристик, які надають цьому і  багато в чому схо-
жому з ним поняттю терпимості російські філо-
софи ХІХ та ХХ століття: «штучно відшукана
середина» (І.В. Кириєвський, Н.Я. Данилевсь-
кий); « надійна зброя для уникнення розколів»
(А.П. Куніцин); «фізіологічна характеристика
людини» (П.Я.Чаадаєв);  «допущення чужої
свободи» (В. Соловйов);  « елемент активного
співробітництва» (Ф.М. Достоєвський); «по-
літична поміркованість та громадянська
мужність» ( С.Л. Франк); «співчутливе ставлен-
ня до чужого» (С.В. Мейен); «внутрішнє актив-
не ставлення, яке проявляється або у співчутті
( і мовчанні), або в дії ( та діалозі)» (Ю.А. Іщен-
ко) [ 2, с. 7]. Серед українських мислителів ідеї
толерантності сповідував філософ  Григорій
Сковорода. Він вважав, що тільки любов’ю та
рівністю мають керуватися всі люди, як істин-
но божественним, як таким, що є природнім
для всякої людини. Його відчуття толерантності
більш індивідуальне, але необхідне для загаль-
ного розуміння.
Висловлювання Григорія Сковороди

цікаві нам і з педагогічної точки зору. Він пи-
сав про необхідність  виховання учнів у дусі
миру.  Він порушував питання необхідності
виховання людини — громадянина, патріо-
та, учив зберігати доброту, дружбу, почуття лю-
дяності, чистоту помислів і вчинків, совість,
миролюбство, «Бога в людині».  « Можна ска-
зати, що основні здобутки Сковороди, з точ-
ки зору сучасного гуманістичного розуміння
толерантності, лежать у царині індивідуаль-
ної етики, у толерантності як невід’ємній скла-
довій цілісної особистості, тоді як соціальне

розв’язання проблеми толерантності зали-
шається ще досі абстрактним» [5, с. 4—11].
Стурбованість педагогів необхідністю вихо-
вання терпимої, але водночас людини з прин-
ципами однакова і в XVII столітті, й у ХХ.
Прагнення Григорія  Сковороди виховати гро-
мадянина перекликаються з ідеями Василя
Сухомлинського.  Він хоча й не використову-
вав у своїх порадах для колег та батьків слова
толерантність, але прагненням виховати лю-
дину гідну й разом з тим  таку, яка вміє жити в
суспільстві та якій небайдужі проблеми й пе-
реживання людини, яка поруч, пронизані всі
праці українського педагога. Важливе вихов-
не завдання він формулює так: дитина має
відчувати серцем іншу людину.   «Як вихова-
тель – класний керівник та викладач гумані-
тарних предметів, — я прагнув, аби в підлітків
розвивалося, загострювалося громадянське
бачення світу. Без хвилювань за долю дале-
ких людей, які не мають, здавалося б, безпо-
середнього ставлення до особистої долі, до
життя власної сім’ї, села, неможливий вступ
до світу ідей» [ 6, с. 173]. Дуже важливо, за-
значав педагог, формувати у вихованця почут-
тя обов’язку — однієї з елементарних основ
громадянського виховання. Адже людина, яка
не знає меж своїм бажанням й до того ж не
вміє співвідносити їх з інтересами інших лю-
дей, на думку В. Сухомлинського, ніколи не
стане громадянином.
На сучасному  етапі розвитку суспільства

та науки  спостерігається  певний дефіцит
досліджень цього поняття.  Академік В.Тиш-
ков  визначає толерантність як особистісну або
суспільну характеристику, що припускає ус-
відомлення того, що світ та соціальне середо-
вище багатомірні, а отже, і погляди на цей світ
різні, вони не можуть і не повинні зводитися
до одноманітності.  Е. Антипова пропонує
розглядати толерантність у соціологічному та
педагогічному сенсах. Перший, на її думку, —
«…це терпиме ставлення до людей. Їхніх ду-
мок, культури, вірування, інакомислення»;
другий – «…. Це уміння краще розуміти себе і
інших людей, вступати з ними в контакт, взає-
модіяти без примусу, виявляти повагу і дові-
ру» [ 7, с. 11—14]. У В.М. Золотухіна  поруч з
поняттям толерантності  з’являється поняття
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самозбереження. Толерантна поведінка трак-
тується дослідником як певний компроміс,
мета якого — збереження індивідуальності
«Я» та індивідуальності «Іншого». Певною
мірою толерантна людина відмовляється від
самої себе, аби зберегти спільне існування.
«Зразки цивілізованого спілкування (тер-
пимість до іншого, який має право залишатися
іншим) є елементами фундаментальної демок-
ратії повсякденного життя, про яку кожному
відомо, але її неможливо організувати. Цьому
протиставлене варварство, яке не передбачає
розширення кола спілкування» [2, с. 21].
У сучасній  релігійній  літературі  теж зна-

ходимо дослідження  проблеми толерантності.
Її джерела релігійні філософи шукають тут же,
у Святому писанні.   Перше – рівність усіх лю-
дей як таких, яких створив Бог. Звідти право
кожного на власну точку зору, на несхожість
на інших. Але ніхто, крім Бога, не має монополії
на істину. Друге —  біблейські традиції гово-
рять про першородний гріх людини. Спільно-
ти людей також не застраховані від помилок,
кожен може помилятися й кожен має право на
пробачення. І третє – існують загальноприй-
няті норми поведінки, зафіксовані у світових
релігіях, порушення яких призводять до інто-
лернатності. При чому, слідуючи біблейським
канонам, людина щодо себе  може бути мак-
симально не толерантною, а   у ставленні до
інших вона повинна бути толерантна. А от кон-
тролювати дотримання  загальнообов’язкових
норм має не тільки релігія, а й держава.  «Ат-
мосфера толерантності не повинна вести до
вседозволеності, безпорядків, анархії, адже
правова держава зобов’язана бути не толеран-
тною стосовно порушників державних право-
вих законів, які стоять на сторожі безпеки й
гідності інших особистостей. …. Державні за-
кони не повинні мати тотального характеру,
повинні поважати свободу релігії, думки, пра-
ва людини та зберігати так само, як елемен-
тарну безпеку» [8].
У педагогічній літературі все більше ос-

таннім часом говорять про педагогіку толе-
рантності.  Вузол соціальних, економічних  та
політичних проблем сучасності наразі на-
стільки міцний, що перед тим, як випустити

людину в цей світ, її необхідно озброїти не
тільки загальнонеобхідними знаннями, а й
навчити співіснування в суспільстві. Складо-
вою педагогіки толерантності вчені назива-
ють педагогіку ненасилля. Це рух прогресив-
них педагогів, які виступають проти різних
форм примусу, приниження людської гідності,
які мають на меті поширення серед молоді ідей
толерантності, виховання гуманізму, розумі-
ння того, що терпимість здатна вирішити кон-
флікти. Засади толерантності  краще засвою-
ються перш за все  на прикладі толерантних
стосунків: педагог – вихованець. «Щоб вихо-
вати толерантну особистість, необхідні чималі
зусилля. Причому, з обох сторін. На мою дум-
ку, толерантність  кожного викладача почи-
нається з професіоналізму, педагогічної май-
стерності, певної навчально-методичної сво-
боди. Не так суттєво, за якою методикою пра-
цює педагог, яку структуру занять він обирає,
головне – вплив на свідомість, духовно-етич-
но-культурні та фахові здобутки студента як
кінцевий результат навчально-виховного про-
цесу. Толерантність у взаєминах «викладач-
студент» — надзвичайно складна проблема.
І все ж вона вирішувана. Дві сторони мають
проявляти здоровий глузд, силу волі, неупе-
редженість, доброзичливість, розвинене по-
чуття відповідальності, зокрема, старших за
молодших. Якщо цього немає, неминучі кон-
флікти, зриви, непорозуміння» [9,  с. 77—86].
До того ж, педагогіка толерантності ставить
за мету виховання людини в дусі поважного
ставлення до представників інших націй та
народностей, відповідальності за збереження
та розвиток моральних і культурних ціннос-
тей, «виховання моральної неприйнятності
війни як засобу вирішення спірних проблем»
[10,  с. 146—154].
У  Росії  у 2000 році  було затверджено за-

гальноросійську програму «Формування уста-
новок толерантної свідомості та профілакти-
ка екстремізму в російському суспільстві».  До
розробки та виконання Програми, крім Мінос-
віти, Академії наук, вищих навчальних зак-
ладів, були також залучені Мінвидат, Всеро-
сійська телерадіокомпанія, Мінфін, Мінсоцза-
хисту, Міністерство національностей, МЗС,
МВС, ФСБ, Міноборони, Генпрокуратура. У
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кожного з цих відомств було своє завдання.
Стурбованість російської влади  проблемами
толерантності цілком зрозуміла – багатонаці-
ональна країна, ковтнувши духу свободи, а
іноді й уседозволеності, уже зазнала серйоз-
них конфліктів на міжетнічному ґрунті. Украї-
на на цьому фоні виглядає більш спокійною
країною. « Україна чи не єдина країна на по-
страдянському просторі, яка зуміла зберегти
міжнаціональний мир і злагоду, не допустив-
ши будь-якого конфлікту чи непорозуміння на
міжетнічному ґрунті», — слушно зазначає
один з упорядників книги «Міжнаціональні
відносини і національні меншини України»,
заступник голови Держкомнацміграції Украї-
ни, професор Рауль Чілачава» [11, с. 132—135].
Не розхитати цей спокій – таке завдання ма-
ють ставити перед собою відповідні структу-
ри українського суспільства.
На зорі української незалежності на всіх

рівнях державної влади спостерігалася певна
байдужість до необхідності виховання в україн-
ської молоді почуття толерантності. Але посту-
пово ситуація  змінюється.  У Концепції вихо-
вання дітей та молоді в національній системі
освіти, прийнятій 18 червня 1996 року, назва-
на така головна мета національного вихован-
ня – набуття молодим покоління соціального
досвіду, успадкування духовних надбань україн-
ського народу, досягнення високої культури
міжнаціональних взаємин, формування в мо-
лоді, незалежно від національної приналеж-
ності, рис громадянина України, розвиненої
духовності, моральної, художньо-естетичної,
правової, трудової, екологічної культури  [12,
с. 57]. Одним з виховних завдань для досяг-
нення мети національного виховання в Кон-
цепції називається культування кращих рис ук-
раїнської ментальності, одна з яких — толе-
рантність.  У 2003 році Міністерство освіти і
науки України рекомендує навчальним закла-
дам належно відзначити Міжнародний день
толерантності. « В Україні, як багатонаціо-
нальній державі з розмаїттям культур і релігій,
терпимість до сприйняття іншого, часом не-
схожого, є головним фактором внутрішньої ста-
більності і мирного розвитку.
Тому дуже важливо, щоб проведення

Міжнародного Дня толерантності надало нові

можливості для мобілізації зусиль педагогів,
усіх освітян на привернення уваги громадсь-
кості до тих небезпек, які може спричинити
нетерпимість» [ 13, Лист № 1/9-493 від
31.10.03]. У школах та вищих навчальних зак-
ладах рекомендовано проведення дебатів,
соціологічних опитувань та тестів, тренінгів,
конкурсів та круглих столів за спільної участі
учнів та їхніх батьків. Метою уроку,  присвя-
ченого Міжнародному дню толерантності,
визначається ознайомлення учнів з поняттям
«толерантність», «толерантна особистість»,
соціальними виявами толерантності й нетер-
пимості;  виявлення толерантної поведінки у
взаємодії з людьми, а також у різних життє-
вих сферах; розвиток здатності  до самопізнан-
ня як елементу толерантності; навчання учнів
прийомів, що допомагають розвинути в собі
якості  толерантної  особистості [13, Додаток
до листа Лист № 1/9-493 від 31.10.03].
Підсумовуючи вищесказане, можемо зро-

бити висновок, що прагнення сучасного сус-
пільства досягти гармонії в стосунках між
людьми, досягти толерантності не є унікаль-
ним. У всі часи видатні  представники своїх
народів шукали причини непримиримого
ставлення людей один до одного та пропо-
нували варіанти подолання інтолерантності.
Людина має усвідомлювати: аби досягти чо-
гось дійсно важливого та значного, необхід-
но знайти спільну мову з іншими, побачити в
них рівних собі, гідних поваги людей, тобто
побудувати з ними стосунки на основі прин-
ципів толерантності. І цих принципів можна
навчити. На сучасному етапі толерантність
розуміється  як не непростий процес  вихо-
вання й самовиховання як однієї окремої лю-
дини, так і певної суспільності людей. Її пере-
думовою має стати наявність широкої інфор-
мованості індивіда та суспільства й доступ до
цієї інформації. «Чим більше способів вирішити
конфлікт, неминучий за умов мультикультур-
ного соціуму, знає людина, тим більше вона
здатна до толерантності, до продуктивної
взаємодії й репродукції толерантних ціннос-
тей» [2, с. 4]. Ми пропонуємо будувати в сис-
темі виховання в людини відчуття толерант-
ності, у тому числі й  на конкретних прикладах
історії, та  використовувати у виховній прак-



1 0 Îñâ³òà Äîíáàñó ¹ 2 (133), 2009

8. Іг. Веніамін (Новик) «Релігійно-філо-
софські основи толерантності» (тема для се-
мінару) / Іг. Веніамін Сайт RISU ( релігія і сус-
пільство). – www.risu.org.ua

9. Завірюха Л. А.  Оволодіння засада-
ми толерантності у студентському середо-
вищі / Л. А. Завірюха // Педагогіка толерант-
ності. – К.,  2003. —  № 1. — С. 77—86.

10.Безкоровайна О. В.  Педагогіка миру :
визначення, завдання, шляхи її реалізації  /
О. В. Безкоровайна // Педагогіка толерантності.
— К.,  1999. —  № 3—4. — С.146—154.

11.Ненько І. Я.  «Толерантність означає
не просто терпіти «інакшість», а відчувати
задоволення від сусідства з нею / І. Я. Ненько
//  Педагогіка толерантності. – К.,  2004. —
№1. — С. 132—135.

12.Педагогіка : навч. посіб. —  Х. : ТОВ
«Одісей», 2003. — 352с.

13.Лист першого заступника міністра на-
уки та освіти України В. С. Журавського  //
Сайт МОН України. – www.mon.gov.ua

* * *
Мірошник О. Л. Поняття «толе-

рантність» у сучасному науковому дис-
курсі
У статті розглянуто поняття «толе-

рантність» у педагогічному, соціальному та
філософському аспектах та обрано таке її трак-
тування, яке, на думку автора,  доцільно ви-
користовувати у виховному процесі.
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Мирошник О. Л. Понятие «толерат-

ность» в современном научном дискурсе
В статье рассмотрено понятие «толеран-

тность» в педагогическом, социальном и фи-
лософском аспектах и выбрана такая ее трак-
товка, которую, по мнению автора, целесо-
образно использовать в воспитательном
процессе.
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In article author has studying concept of

«tolerance» by pedagogical, social and philosophic
aspects.   Has called interpretation that good for
education.
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тиці досвід і поради мислителів минулого.
Толерантність має стати як  нормою українсь-
кого суспільства в цілому, так і нормою пове-
дінки кожної окремої людини. Педагогічний
аспект толерантності полягає в тому, аби ви-
ховати особистість, здатну мати власну точку
зору та сприймати іншу, як таку, що те ж має
право на існування. У соціальному ж аспекті
розуміння толерантності  вимагає  включити
в процес виховання та самовиховання не одну
окрему людину, а певну суспільність, наприк-
лад,  студентську  молодь.
Отже, ми пропонуємо використовувати  у

виховній практиці таке поняття « толерант-
ності». Толерантність  — це  здатність сприй-
мати Іншого як рівного собі. Причому,
здатність не просто терпіти іншу точку зору,
іншу віру, інший світогляд, іншу мову, а й по-
важати все інше. Перспективи подальших
досліджень убачаємо в розробці методик вик-
ладання та  тренінгів, спрямованих на вихо-
вання саме такого відчуття толерантності.
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УДК [316.77:37.01].001

СУЧАСНИЙ світ усе більше набуває
глобалізованого характеру існування.

Саме в умовах глобалізації країни стають
ближчими, а міжнародні зв'язки — тісніши-
ми. За таких умов усе частіше виникає питан-
ня порозуміння між представниками різних
культур. Тому потреба народів у порозумінні,
прагнення знати духовний світ один одного
вимагає дослідження такої проблеми, як
міжкультурна комунікація. Проблема міжкуль-
турної комунікації набуває особливої важли-
вості в нових умовах «світу без кордонів»,

ВИВЧЕННЯ
ПРОБЛЕМИ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ

Кобзар Н. В.
коли виховання терпимості до чужих культур
і традицій, активізація інтересу й поваги до
них стають необхідною умовою для існуван-
ня людства.
В умовах глобалізації світу міжкультурні

контакти стають динамічнішими, відбуваєть-
ся інтенсифікація міжкультурної взаємодії, зу-
мовленої факторами міграції, демографічних
змін, розвитком транспортних та інформа-
ційних технологій. Така зростаюча динаміка
міжкультурних зв'язків вимагає перегляду ста-
лих принципів існування суспільства й роз-
робки нових концепцій створення відносин
у швидкозмінюваному світі [1, с. 97].
Проблема міжкультурної комунікації має

досить глибоке історичне коріння. Адже з
давніх-давен виникали зв'язки, які сприяли

ДО ПИТАННЯДО ПИТАННЯ
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взаємодії різних культур. Дослідження
міжкультурних відмінностей, усвідомлення
необхідності вирішення  питань щодо
співвідношення культури й комунікації, їх взає-
мозв'язку та взаємовпливу були представлені
філософами ще з античних часів. Однак, роз-
гляд явищ культури та комунікації в їх нероз-
ривному зв'язку здійснюється, зокрема, у пра-
цях філософів XVII — XX ст. Л. Вітгенштай-
на, Ю. Габермаса, І. Канта, Ф. Ніцше, П. Со-
рокіна, І. Фіхте та ін. [2, с. 1].
Проблема міжкультурної комунікації охоп-

лює дуже широке коло проблемних питань,
розробка яких потребує втручання вчених
різних наук. Зокрема цю проблему розроб-
ляють представники таких наукових галузей,
як: антропологія, соціологія, філософія,
лінгвістика, культурологія, педагогіка тощо.
Так, питання діалогічної основи міжкультур-
ної комунікації висвітлюється в працях
М. М. Бахтіна, В. С. Біблера, М. С. Кагана та
ін. Лінгвістичні аспекти дослідження пробле-
ми розробляються зарубіжними й вітчизня-
ними вченими-філологами, зокрема Е. Гол-
лом, С. Г. Тер-Мінасовою, М. Б. Бергельсон,
А. Вежбицькою, Рон і Сюзан Сколлон та ін.
Педагогічними аспектами вивчення пробле-
ми, зокрема питаннями формування комуні-
кативної, соціокультурної, професійної ком-
петенції ,  займалися  В .  П .  Беспалько ,
А. М. Богуш, М. Б. Євтух, А. К. Маркова та ін.
Проблеми соціокультурної освіти та вихован-
ня працювали Є.Н. Воробйова, Н.Б. Ішханян,
В.В. Сафонова, В.Т. Топалова та ін. У про-
цесі розробки проблеми методи й теорії
різних наукових галузей змішувались, а отже,
міжкультурна комунікація набула інтегратив-
ного характеру.
Мета статті зумовлена міждисциплінар-

ним характером проблеми й полягає в аналізі
філософського підґрунтя міжкультурної кому-
нікації та огляді основних напрямків дослі-
джень проблеми міжкультурної комунікації в
соціологічній, психологічній і педагогічній
науках.
Одними з перших, хто звернувся до ви-

вчення проблеми міжкультурної комунікації,
були американські вчені, зокрема Едвард Голл.
Розробка цього питання була зумовлена зде-
більшого практичним інтересом американсь-
ких політиків і бізнесменів у післявоєнний
період, які стикалися з серйозними пробле-
мами непорозуміння, працюючи за кордоном.
Зі свого досвіду роботи в організації «Корпус
Світу», де працювали науковці різних галузей
науки з різних країн, Е. Голл зі своїми колега-
ми дійшли висновку, що кожна культура фор-
мує унікальну систему цінностей, пріоритетів,
моделей поведінки, а тому її інтерпретацію й
оцінювання слід робити з позиції культурно-
го релятивізму [3].
Народженням міжкультурної комунікації як

академічної дисципліни вважають 1954 рік,
коли Е. Голл і Д. Трагер у своїй книзі «Культу-
ра як комунікація» (Culture as Communication)
уперше запропонували поняття «міжкультур-
на комунікація». У подальших роботах науко-
вець розробляв ідеї тісного зв'язку культури й
комунікації, дійшовши висновку про не-
обхідність навчання культури. Таким чином,
Е. Голл першим запропонував зробити про-
блему міжкультурної комунікації не тільки
предметом наукових досліджень, а й само-
стійною навчальною дисципліною.
У вітчизняній науці й системі освіти ініціа-

торами вивчення міжкультурної комунікації
стали викладачі іноземних мов, які першими
усвідомили, що для ефективного спілкування
з представниками інших культур недостатньо
володіти лише іноземною мовою. Тому вик-
ладання іноземних мов доповнилося такою
дисципліною, як «Країнознавство». Однак
лише теоретичного знайомства з культурою
країни, мова якої вивчається, також виявило-
ся недостатньо. Так і у вітчизняній науці та
освіті постала проблема міжкультурної кому-
нікації [Там само]. Поступово дослідження
міжкультурної комунікації вийшло за межі га-
лузі суто іноземних мов і поширилося на всі
сфери соціогуманітарного знання.
Аналізуючи наукові праці з цієї проблеми,
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доходимо висновку, що основним філософсь-
ким підґрунтям міжкультурної комунікації ста-
ли три провідні ідеї, а саме: тісний зв'язок куль-
тури й комунікації, культури й мови та прин-
цип діалогу.
Дослідники взаємозв'язку культури й кому-

нікації так чи інакше говорять про те, що жод-
на культура не живе ізольовано. Культура на-
роду формується століттями, і всі норми пове-
дінки, традиції, звичаї, ціннісні ідеали існують
тільки в системі культури. Збереження й пере-
дача культурної інформації кожному поколінню
є надзвичайно важливими для існування на-
роду. А передача культурних надбань може
здійснюватися тільки в процесі комунікації.
Цілком зрозуміло, якщо йдеться про про-

блему взаєморозуміння між людьми, спільно-
тами чи культурами, логічно говорити про діа-
лог. Безсумнівно, міжкультурна комунікація
має діалогічну основу, адже акт діалогу перед-
бачає суб'єкт-суб'єктний зв'язок, визнання в
іншій людині та в іншій культурі суверенного
суб'єкта, повагу до нього.
Вагомий внесок у розробку проблеми діа-

логу як філософського  принципу зробив
М. М. Бахтін, який найбільшу увагу приділив
«сфері «між», що лежить між Я та Іншим, а саме,
поняттю мови. Діалогічне відношення, за Бах-
тіним, — це єдина форма ставлення до особи-
стості, що зберігає її волю й недовершеність.
Окрім того, дослідник вводить поняття відпо-
відального вчинку щодо Іншого, що дало поштовх
до подальшого розвитку аспекту відповідальності
за Іншого в концепції Е. Левінаса» [4, с. 4].
Обґрунтування ідеї тісного зв'язку культу-

ри й мови дуже влучно подає дослідник
С. Г. Тер-Мінасова у своїй книзі «Мова і
міжкультурна комунікація»: «...мова не існує
поза культурою… Як один з видів людської
діяльності, мова є складовою культури, яку виз-
начають як сукупність результатів людської
діяльності в різних сферах життя людини…
Однак у якості форми існування мислення, а
головне, як засіб спілкування, мова стоїть на
одному рівні з культурою. Якщо розглядати
мову з точки зору її структури, функціонуван-
ня і способів опанування нею, то соціокуль-

турний шар, чи компонент культури, вияв-
ляється частиною мови, або фоном її реаль-
ного існування» [5, с.15]. Саме мова є засо-
бом спілкування й культурною скарбницею
народу. Завдяки мові культура може стати як
засобом спілкування, так і причиною непо-
розуміння, адже мова є ознакою належності її
носіїв до певного соціуму.
Як уже зазначалося, проблема міжкультур-

ної комунікації перебуває на стику кількох наук,
тому й розробка проблеми вимагає викорис-
тання їхніх методів дослідження. Так, у галузі
міжкультурної комунікації вчені виділяють со-
ціологічні, психологічні й лінгвістичні напрям-
ки досліджень.
Науковці, які працюють у соціологічному

напрямку розробки проблеми, використову-
ють традиційні для цієї науки методи. Їхні дос-
лідження стосуються виявлення ціннісних
пріоритетів і стереотипів, які проявляються в
поведінці людей. Соціологічні методи, зде-
більшого, використовують для дослідження
міжкультурних аспектів поведінки на робочо-
му місці, під час ділового спілкування. Це по-
в'язано з тим, що дані соціологічних дослі-
джень мають практичне значення й застосо-
вуються в транснаціональних корпораціях. У
площині міжкультурної комунікації соціологів
також хвилюють питання адаптації мігрантів,
збереження чи втрати традиційних культур
серед національних меншин [6].
Серед психологічних напрямків дослі-

джень міжкультурної комунікації важливе
місце посідає соціальна психологія. У першу
чергу психологів цікавлять вплив культурних
відмінностей на процеси інтерпретації, а та-
кож формування й вплив певних поведінко-
вих стереотипів. Головним завданням нау-
ковців, які працюють у цьому напрямку, є виз-
начення досліджуваного феномену та показати
відмінності подібних реакцій у ситуації внут-
рішньогрупової, а не міжкультурної взаємодії.
Однак, до психологічних методів досліджен-
ня належать експериментальні методики, коли
аналізуються спонтанні реакції учасників ек-
сперименту. Результати експериментів дозво-
ляють вивчити не тільки вплив міжгрупово-
го спілкування на пам'ять, увагу, засвоєння
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інформації, а також на емоційний компонент
комунікативного процесу, що дозволить при-
пустити, яким може бути емоційне забарвлен-
ня міжкультурного спілкування [6].
Науковців-лінгвістів, у першу чергу, цікав-

лять питання, як саме відбувається процес
міжкультурної комунікації, що сигналізує про
міжкультурну взаємодію, як відбувається не-
порозуміння, які мовні особливості дозволя-
ють компенсувати нерозуміння.
Серед лінгвістичних шкіл і методологій най-

більшого значення для вивчення феноменів
міжкультурної комунікації набувають етногра-
фія комунікації, дискурсивний аналіз, крос-куль-
турна прагматика, міжмовна прагматика.
«Важливий і плідний напрямок лінгвістичних
досліджень проблеми міжкультурної комунікації
пов'язаний з бурхливим розвитком вивчення
дискурсу як центрального процесу комуніка-
тивної діяльності. Складність і багатогранність
такого явища, як дискурс, і спроби виявити ос-
новні фактори, які впливають на його жанри
та форми, призвели до вивчення не тільки мов-
них аспектів існування дискурсу, а й факторів
культурного характеру. Виявилося, що дискурс
за однаковою темою дуже відрізняється в тер-
мінах залежно від культури тієї групи, де такий
дискурс сформований» [Там само]. Крос-куль-
турні дослідження дискурсу мають за мету ви-
явлення культурно зумовленої картини світу,
яка прихована в розповідях про щось значуще.
Крос-культурна прагматика як варіант дослі-
джень прагматичних аспектів дискурсу зай-
мається порівняльним аналізом окремих прин-
ципів, які характеризують комунікативну
діяльність, і відповідних культурних ситуацій,
а також порівняльним аналізом мов двох куль-
турно протиставлених груп мовців [7].
Закономірно, що така широка проблема, як

міжкультурна комунікація, не залишилася ос-
торонь педагогічної науки. Розробку пробле-
ми педагогами спричинили інноваційні про-
цеси, які відбуваються в системі вітчизняної
освіти, зокрема в Україні. Інтеграція України
до європейського освітнього простору, при-
єднання вітчизняної системи вищої освіти до
Болонської декларації, орієнтація на загально-
європейські вимоги до підготовки спеціалістів

передбачають реформування вищої школи,
модернізацію професійної підготовки вчи-
телів, професіоналів, які володіють нестандар-
тним мисленням і відповідними особистісни-
ми якостями.
Педагогічні дослідження в галузі міжкуль-

турної комунікації, на нашу думку, мають більш
прикладний характер, ніж теоретичний. Дос-
лідники порушують питання формування ко-
мунікативної, міжкультурної й соціокультурної
компетенції, розробляють проблеми форму-
вання навичок міжкультурної комунікації, виз-
начають рівень готовності майбутніх фахівців
до міжкультурної взаємодії, з'ясовують педа-
гогічні умови формування міжкультурної ком-
петенції тощо. Базуючись на отриманих да-
них, науковці розробляють і впроваджують
різноманітні методики з метою вдосконален-
ня навчального процесу, зокрема в галузі мов-
ної освіти. Велика кількість наукових праць з
педагогіки присвячена проблемам удоскона-
лення методик професійної підготовки вчи-
телів іноземної мови, модернізації мовної ос-
віти у вищих навчальних закладах. Особли-
вої уваги дослідники приділяють фаховій
підготовці спеціалістів, здатних до адекватної
міжкультурної взаємодії, розробляючи методи-
ки ефективного міжкультурного спілкування.
Як бачимо, проблематика й характер пе-

дагогічних досліджень з питань міжкультур-
ної комунікації спрямовані на отримання прак-
тичного результату, який можна застосовува-
ти в педагогічній практиці.
Отже, міжкультурна комунікація є пробле-

мою, яка стосується й тісно пов'язана з люди-
ною, її поведінкою, почуттями, ціннісними
орієнтирами, її місцем у суспільстві й культурі.
Тому дослідженням міжкультурної комунікації
займаються вчені багатьох наук, відповідно й
теорія міжкультурної комунікації має кілька на-
прямків досліджень. Так, філософським
підґрунтям проблеми є ідеї взаємозв'язку та
взаємовпливу культури й комунікації, культу-
ри й мови та принцип діалогу.
Науковці соціологічного й психологічного

напрямків досліджень міжкультурної комуні-
кації вивчають природу стереотипів ,
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ціннісних пріоритетів та їхній вплив на пове-
дінку людини й на процес комунікації, вплив
культурних відмінностей на поведінку та
спілкування людей.
Педагогічні дослідження в рамках міжкуль-

турної комунікації мають за мету теоретичне
обґрунтування й практичне застосування ме-
тодик, які спрямовані на вдосконалення про-
фесійної підготовки фахівців, здатних до пов-
ноцінної міжкультурної взаємодії, у контексті
інтеграції вітчизняної системи освіти до євро-
пейського освітнього простору.
Перспектива подальших досліджень поля-

гає в розробці педагогічного аспекту міжкуль-
турної комунікації, а саме: питання формуван-
ня навичок міжкультурної комунікації та
міжкультурної компетенції в студентів вищих
навчальних закладів.

Література
1. Овчинникова Н. Н. Межкультурная

коммуникация в контексте социогуманитар-
ного знания / Н.Н. Овчинникова // Культура
народов Причерноморья. — 2006. — № 91.
— С. 97—99.

2. М’язова І. Ю. Міжкультурна комуні-
кація: зміст, сутність та особливості прояву
(соціально-філософський аналіз) : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос.
наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та
філософія історії» / І. Ю. М’язова. — К., 2008.
— 18 с.

3. Грушевицкая Т. Г. Основы межкуль-
турной коммуникации : учеб. для вузов / Гру-
шевицкая Т. Г., Попков В. Д., Садохин А. П;
под ред. А.П. Садохина. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2002. — 352 с.

4. Назаренко О. А. Етичні аспекти діа-
логічних концепцій культури : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук :
спец. 09.00.04 «Філософська антропологія,
філософія культури» / О. А. Назаренко. — К.,
2003. — 15 с.

5. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкуль-

турная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова.
— М. : Слово, 2000. — 260 с.

6. Бергельсон М. Б. Лингвистические
методы исследования в области (межкуль-
турной) коммуникации / М. Б. Бергельсон //
Коммуникация: концептуальные и приклад-
ные аспекты : ІІ междунар. конф. Российс-
кой коммуникативной ассоциации, 2004 : тез.
докл. [Электронный ресурс]  — Режим дос-
тупа к статье : http://www.russcomm.ru/
rca_biblio/b/bergelson01.shtml.

7. Scollon, R., Scollon S.W.  2001,
Intercultural Communication: A Discourse
Approach, 2nd ed., Blackwell Publishers. 8. Hall
E.T., 1976, Beyond Culture, New York: Anchor
Press.

* * *
Кобзар Н. В. До питання вивчення про-

блеми міжкультурної комунікації
У статті розглядаються основні напрям-

ки досліджень проблеми міжкультурної ко-
мунікації в соціологічній, психологічній і пе-
дагогічній науках. Подається аналіз філо-
софської основи міжкультурної комунікації.
Ключові слова: культура, комунікація,

міжкультурна комунікація, мова, взаємодія.
Кобзарь Н. В. К вопросу изучения про-

блемы межкультурной коммуникации
В статье рассматриваются основные на-

правления исследований проблемы меж-
культурной коммуникации в социологичес-
кой, психологической и педагогической на-
уках. Дается анализ философской основы
межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: культура, коммуникация,

межкультурная коммуникация, язык, взаимо-
действие.

N. Kobzar To Problem of Intercultural
Communication

 The article deals with the main approaches to
investigation of the intercultural communication
problem within sociology, philosophy and
pedagogy. The analysis of the problem's
philosophical base is given.

Key words: culture, communication, intercultural
communication, language, interaction.
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УДК 316.6:378.18(477.61)

Самопізнання виступає основою для
усвідомлення суб’єктом своїх життє-

вих потреб, інтересів, цілей та шляхів і засобів
їхнього досягнення, а тому є могутнім спону-
качем доцільної перетворювальної діяльності
людини. Така саморефлексія людини, цілісне
уявлення її про себе в контексті складної ба-
гаторівневої взаємодії з навколишнім середо-
вищем є суспільним феноменом, що нази-
вається самосвідомістю.
Самосвідомість покликана вирішувати

двоєдине завдання: самоідентифікувати
суб’єкт і на цій основі спонукати його до діяль-
ності, спрямовуючи її в русло життєвої до-
цільності. Таким чином, самосвідомість є іде-
альним інтегративним підсумком перетворю-
вальної діяльності людини й водночас одним
з основних засобів такого перетворення.
Сприяючи розвитку творчої людської діяль-
ності, самосвідомість цим самим піднімає себе
на більш високий рівень.
У нашому дослідженні самосвідомість осо-

бистості розглядається  в контексті наукових
положень Р. Бернса, І. Кона, О. Леонтьєва та
ін. про взаємозв’язок розвитку свідомості та
внутрішнього світу людини, її самопізнання.
Виявлено, що самосвідомість – складний пси-
хічний процес, сутність якого полягає в
сприйнятті особистістю численних образів
самої себе в різних ситуаціях діяльності й по-
ведінки, у поєднанні цих образів у єдине ціле
утворення, у результаті чого формується ста-
ле уявлення про самого себе  («Я»-концеп-
ція), відчуття власної визначеності та само-
ідентичності.
Важливим для нашого дослідження є вис-

новок філософів та психологів  (В. Давидов,
О. Спіркін, В. Столін, О. Петровський) про
те, що розвиток самосвідомості особистості

самосвідомості студентської молоді
(на прикладі соціологічного дослідження в місті Брянка)

Поворознюк Н. Г.
здійснюється в процесі активної пізнавальної
та практичної діяльності, емоційно-ціннісно-
го ставлення до себе та до зовнішнього світу
через спілкування і взаємини з іншими людь-
ми. Тому важливим завданням виховання
національної самосвідомості є гармонійне
поєднання інтелектуальної, емоційної, вольо-
вої сфер особистості, які адекватно віддзерка-
люють національні, міжнаціональні та інші
суспільні відносини людей.
Вагомий внесок у розвиток теорії націо-

нального виховання молоді, обґрунтування
закономірностей, принципів, змісту, форм і
методів організації навчально-виховного про-
цесу зроблено українськими вченими: І. Бе-
хом,  О. Вишневським, О. Киричуком, Г. Мар-
тинюком, М. Романенком, Ю. Руденком,
Б. Ступариком, О. Сухомлинською, Г. Філіпчу-
ком та ін.
Аналіз сучасних педагогічних досліджень

свідчить, що проблема виховання національ-
ної свідомості та самосвідомості молоді пов’я-
зується з розвитком у них громадянських
ціннісних орієнтацій (В. Кузь, В. Поплужний,
З. Сергійчук та ін.); сприйняттям національ-
них цінностей як морально-етичної та есте-
тичної складової національного виховання,
що мотивує власну життєдіяльність (Л. Ва-
щенко, І. Єгорова, О. Корнієнко, Н. Миро-
польська, О. Олексюк, В. Оржеховська та ін.);
формуванням національного світогляду та
вихованням комплексу особистісних якостей
та рис характеру (Н. Видолюб, П. Ігнатенко,
В. Хрущ, М. Шугай та ін.); дидактичними ас-
пектами підготовки вчителя до національно-
го виховання  (Л. Биркун, С. Борисова,
С. Ніколаєва, В. Плахотник, О. Савченко та ін.).

 За останні роки проблема виховання в
молоді національної самосвідомості не тільки
систематично висвітлюється в науковій літе-
ратурі, педагогічних виданнях, на шпальтах
газет і журналів, але й проводиться моніто-
ринг процесу формування самосвідомості.
Тому можна вважати, що проблема досить



1 7Îñâ³òà Äîíáàñó ¹ 2 (133), 2009

актуальна, оскільки зумовлена суперечностя-
ми між сучасними вимогами до особистості
як національно свідомого громадянина Украї-
ни, потребою розвитку національних якостей
у молоді, які дають змогу зберігати етнічну
ідентичність у процесі навчання.
Виходячи з того, що педагогіка розглядає

виховання як діяльність з передачі новим по-
колінням суспільно-історичного досвіду, пла-
номірний і цілеспрямований вплив, що забез-
печує формування особистості, її підготовку
до громадського життя й продуктивної праці,
то соціологія  — як особливий вид суспіль-
но необхідної діяльності людей.
Вивчаючи проблему виховання націо-

нальної самосвідомості, ми вирішили з’ясува-
ти, чи є це питання важливим для молодих
українських громадян, як вони розуміють своє
призначення, чи вважають себе відповідаль-
ними за долю Батьківщини. З цією метою
було проведено соціологічне дослідження се-
ред студентської молоді.
Методологічною основою цього дослі-

дження стали загальнонаукові ідеї про не-
обхідність національного виховання українсь-
кого суспільства як умови підвищення духов-
ного життя нації, збереження її цілісності та
єдності; педагогічні концепції, у яких обґрун-
товано цілі, завдання, принципи, засоби та
методи національного виховання, наукові по-
ложення про єдність свідомості та діяльності;
про взаємозв’язок  етнонаціональної культу-
ри та національної самосвідомості особис-
тості; про закономірності розвитку особистості
старшого шкільного віку; про розвивальне та
виховне навчання.
У процесі вирішення поставлених завдань

та обґрунтування гіпотези було використано
теоретичні та емпіричні методи дослідження.
Усього до процесу нашого дослідження

було залучено 145 осіб.
Аналізуючи результати досліджень, мож-

на сказати, що основна частина респондентів
(89%) добре знають, якими рисами характеру
наділені українці. Серед названих якостей ча-
стіше за інші були названі – доброта, добро-
зичливість, працелюбність, чесність, воле-
любність, терпіння, комунікативність,
щедрість, гордість, довірливість, патріо-
тизм.  Також, крім позитивних рис, студенти

змогли назвати й негативні – лінощі, роздра-
тованість, злість. Але такі відповіді мають
поодинокий характер. 11% не змогли дати
відповідь на це запитання.
Наступні два питання анкети вимагали

дати відповідь про відомі респондентам ук-
раїнські обряди та які з них виконуються в
родинах опитуваних. Найпоширенішими
відповідями були такі: Різдво, жнива, Велик-
день, свято Івана Купала, весільний обряд.
Але й тут були респонденти, які не змогли на-
звати жодного обряду (8%, у т.ч. 3% — 17
років, 3% — 18 років, 2% — 19 років).
У питанні «Чи виїхали б Ви назавжди з

України?» треба було назвати причини як
позитивної, так і негативної відповідей.
Більшість респондентів (64%) дали на це пи-
тання негативну відповідь, пояснюючи своє
рішення залишатися й надалі в Україні, тому
що «це моя Батьківщина», « мій рідний
край», «я тут народився», « мені подо-
бається моя країна», «тут живуть мої ро-
дичі» тощо. Але ж 45% опитуваних дали по-
зитивну відповідь. Своє рішення виїхати за
межі України вони пояснили тим, що «це
країна без майбутнього», «немає впевне-
ності в завтрашньому дні», «дуже важко
фінансово виживати», «немає роботи»,
«низький рівень життя, економічна криза».
1% молоді ( 18—19 років) не визначився.
Як бачимо, це достатньо зрілі судження (як

позитивні, так і негативні), тобто українська
молодь добре розуміє проблеми, які стоять
перед державою, і приємним виявився той
факт, що більшість з них готові долати разом
усі труднощі, виявляючи високий рівень на-
ціональної самосвідомості.
Відповіді на наступне питання стосува-

лися знань про державну символіку. Тільки
9% не змогли (чи не захотіли) відповісти на
це питання, 91% респондентів назвали го-
ловні символи держави не лише тому, що ці
символи є в навчальних закладах, а й у деко-
го – удома.
Питання про державну незалежність не

викликало ніяких труднощів, 95% опитуваних
підтримують незалежність України.
Також було важливо дізнатися, чи відчу-

ває молоде покоління українців любов до своєї
країни. 71% респондентів дали ствердну
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відповідь, що може свідчити про патріотичні
почуття, почуття відданості, національної
гідності.
Однак були й негативні відповіді на це

запитання. 29% молодих людей не відчува-
ють такого почуття до України, на жаль, вони
не пояснили чому.
Про те, що юнаки й дівчата добре знають-

ся на досягненнях української культури,
свідчать відповіді на наступне питання анке-
ти. Майже всі опитувані назвали імена видат-
них українських акторів (Б. Ступка, О. Сумсь-
ка, В. Горянський та ін.), письменників, се-
ред яких найбільш видатні – Т. Шевченко,
І. Франко, Леся Українка, Г. Сковорода; були
також названі відомі українські співаки й
спортсмени, громадські діячі.
Молодь пишається надбаннями українсь-

кої культури, зокрема спортивними досягнен-
нями – 24%, архітектурними – 27%, узагалі
культурою України – 29%. 20% респондентів
не стали давати відповіді на це питання.
На жаль,  у різних життєвих ситуаціях ще

й досі можна почути такі слова, як «хохли»,
«кацапи», «жиди», що є принизливими та об-
разливими для представників певних націй.
Тому в нашій анкеті ми не змогли обійти й за-
лишити поза увагою цю проблему й включи-
ли питання, яке мало з’ясувати ставлення мо-
лоді до цих слів.   63% респондентів негатив-
но до цього ставляться; 28% — позитивно;
3% — байдуже; 6% — не дали відповіді на це
питання. Такі відповіді  свідчать про те, що
молоді люди свідомо можуть оцінити своє
ставлення до національної належності, і
подібні висловлювання принижують гідність
людини будь-якої національності.
Обізнаність з останніми подіями в Україні

також свідчить про те, що молодь слідкує за
новинами, які відбуваються в країні, її турбує
особисте майбутнє та держави, студентство
переживає за долю України, тому більшість з
них найвідомішою подією сучасності назива-
ють економічну кризу (61%); ще 28% респон-
дентів – Помаранчеву революцію й вибори
до Парламенту України. 11% не дали відповіді
на це питання.
Останнє питання анкети більшість з опи-

туваних змусило серйозно замислитися над
долею держави, тому що треба було сказати,
чи існує національна єдність в Україні. 89%
вважають, що в Україні єдності немає, країну
навмисне ділять на Схід і Захід, намагаються

сфальсифікувати історію, посіяти ворожнечу
між українцями, і, судячи з відповідей,  така
політика вдається. Деякі студенти взагалі не
змогли визначитися. Лише невелика кількість
опитуваних вважає, що попри всі суспільні
негаразди національна єдність існує.
За результатами анкетування можна зро-

бити певні висновки щодо розвитку націо-
нальної самосвідомості в молоді. Аналіз
відповідей молоді свідчить у більшості ви-
падків саме про те, що покоління українців
студентського віку не байдуже до своєї краї-
ни, воно любить свою землю, пишається її
історією й культурою, усвідомлює свою роль
громадянина, представника своєї нації.
У нашому дослідженні самосвідомість осо-

бистості розглядається  в контексті наукових
положень Р. Бернса, І. Кона, О. Леонтьєва та
ін. про взаємозв’язок розвитку свідомості та
внутрішнього світу людини, її самопізнання.
Виявлено, що самосвідомість – складний пси-
хічний процес, сутність якого полягає в сприй-
нятті особистістю численних образів самої себе
в різних ситуаціях діяльності й поведінки, у
поєднанні цих образів у єдине ціле утворення,
у результаті чого формується стале уявлення
про самого себе («Я»-концепція), відчуття влас-
ної визначеності та самоідентичності.
Важливим для нашого дослідження є вис-

новок філософів та психологів (В. Давидов,
О. Спіркін, В. Столін, О. Петровський) про
те, що розвиток самосвідомості особистості
здійснюється в процесі активної пізнавальної
та практичної діяльності, емоційно-ціннісно-
го ставлення до себе та до зовнішнього світу
через спілкування і взаємини з іншими людь-
ми. Тому важливим завданням виховання
національної самосвідомості є гармонійне
поєднання інтелектуальної, емоційної, вольо-
вої сфер особистості, які адекватно віддзерка-
люють національні, міжнаціональні та інші
суспільні відносини людей.
На основі аналізу проведеного соціологі-

чного дослідження з’ясовано, що формуван-
ня якостей національно свідомої особистості
активізується у віці 16—18 років. Це зумовле-
но прагненням молоді самоідентифікуватися
в соціальному середовищі як особистості, гро-
мадянина, представника своєї нації. Цьому
сприяють психофізіологічні особливості ран-
ньої юності; зростання самосвідомості (само-
пізнання, емоційно-ціннісне ставлення до
себе, саморегулювання власної діяльності);
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7. Палушок В. Етнічне й національне: ди-
наміка взаємодії / В. Павлушок // Соціологія:
теорія,    методи, маркетинг. – 1999. — № 1.

8. Примуш М. В. Загальна соціологія :
навч. посіб. / М. В. Примуш. – К. : ВД  «Про-
фесіонал», 2004.

* * *
Поворознюк Н. Г. Сучасний стан націо-

нальної самосвідомості студентської мо-
лоді (на прикладі соціологічного дослі-
дження в місті Брянка)

 Стаття містить   теоретичний   аналіз
поняття   «самосвідомість»   як базової кате-
горії   національної    самосвідомості. Автор
обґрунтовує потребу підвищення рівня націо-
нальної самосвідомості молоді через упрова-
дження в навчально-виховному процесі сис-
теми взаємопов’язаних компонентів: когні-
тивного (змістово-інформаційного), техноло-
гічного, соціально-педагогічного (виховного),
аксіологічного (емоційно-ціннісного).

Ключові слова: самосвідомість, націо-
нальна, самосвідомість, студентська молодь.
Поворознюк Н. Г. Современное состоя-

ние национального самосознания студен-
ческой молодежи (на примере социологи-
ческого исследования в городе Брянка)

Статья    содержит   теоретический   ана-
лиз понятия «самосознание» как  базовой ка-
тегории национального самосознания.  Ав-
тор   обосновывает необходимость  повы-
шения  уровня национального    самосозна-
ния молодежи путем использования    в
учебно-воспитательном процессе системы
взаимосвязанных компонентов: информаци-
онно-когнитивного, эмоционально-чув-
ственного, технологического, социально-
педагогического.
Ключевые слова: самосознание, нацио-

нальное самосознание, студенческая моло-
дежь.

Povoroznyuk N. Contemporary Self-
Consciousness of Students Based on Social
Research in Bryanka

The author bases the necessity of implantation
of  the intergrated model of national consciousness
development which includes such  components as
cognitive (contents-informative), technological,
socio-pedagogical, axiological (emotions and
values) into process of learning raise  youth’s
national consciousness.

Key words: self-consciousness, national self-
consciousness, students

активний розумовий розвиток, формування
світогляду та характеру; пошук професійного
та особистісного самовизначення, активізація
спілкування та діяльності.
Отже, проведений аналіз дозволив об-

ґрунтувати думку, що ефективність вихован-
ня національної самосвідомості молоді зале-
жить від цілісного системного впливу змісту
й педагогічних технологій, організації етно-
культурного середовища як комплексу психо-
лого-педагогічних умов у процесі навчання.
Педагогічною основою виховання націо-

нальної самосвідомості має бути система взає-
мопов’язаних компонентів: інформаційно-ког-
нітивного, емоційно-чуттєвого й рефлексив-
ного, основним змістом яких виступають
знання та уявлення про український етнос,
позитивне емоційно-ціннісне ставлення до
нього, вияв особистого національного «Я» в
практичній діяльності.
Вибудовується послідовний ланцюжок ос-

новних структурних ланок національної само-
свідомості та механізму її впливу на суспільне
життя людей: від світогляду через мораль – до
ідеології й далі через політику – до способу жит-
тя людей. Соціальні регулятори людської по-
ведінки та діяльності ефективні тоді, коли вони
не просто існують у вигляді звичних для су-
спільства інститутів, норм і правил, а й охоче
приймаються людьми.
Перспективи подальших досліджень у

цьому напрямку вбачаємо у віднаходженні
ефективних методик соціального регулюван-
ня поведінки студентської  молоді.
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Теоретичні основи технологі-
зації навчання шляхом упро-

вадження діяльнісного підходу розгля-
нуто нами в попередніх публікаціях
[1—4]. Там же проаналізовано наукові
дослідження з психології, педагогіки,
дидактики та методики навчання й
обґрунтовано актуальність зазначеної
проблеми. Акцентуємо увагу на тому,
що основна педагогічна ідея наших
досліджень та конкретних технологіч-
них розробок полягає у ствердженні,
що наукові знання не передаються, а
виробляються суб’єктом власної на-
вчально-пізнавальної діяльності, до
того ж засвоєння знань відбувається в
поєднанні зі способами дій з ними.
Технологічність знань – це їх дієвість.
Нагадаємо ще раз про зміст розроб-

леної нами системи принципів, керу-
ючись якими можна не тільки доціль-
но матеріалізувати зміст навчального
матеріалу, але й структурувати двоє-
дину діяльність викладача та студента
(вчителя та учня) з метою побудови
процесу засвоєння знань. Ось ця сис-
тема принципів:

1. Принцип загального смислово-
го зв’язку між різноманітними форма-
ми ПСС.

2. Принцип домінантного смисло-
вого зв’язку на підґрунті генералізації
знань та способів діяльностей.

3. Принцип цілісності ПСС.
4. Принцип мінімізації мовних кон-

струкцій без утрати суттєвої інформації
та її смислу. Це означає, що вербальний
супровід ПСС має бути локанічним.

Ïåäàãîã³÷í³ ñåì³îòè÷í³ ñèñòåìè (ÏÑÑ)

Проказа О. Т.,
Меняйленко О. С.

5. Принцип відповідності та допов-
нюваності різних ПСС [3].
Ми маємо за мету розглянути до-

сить конкретну, але, з нашої точки зору,
малодосліджену (проте досить актуаль-
ну!) проблему технологізації навчання
на підґрунті синергетичних ідей щодо
оптимального поєднання діяльностей
викладача та студента (вчителя та
учня).
Співвідношення синергетики й

теорії саморегуляції в освітніх процесах
визначається домінантою взаємодією
(діємо разом!) на підґрунті взаємодо-
віри! Саме цим синергетичний аспект
педагогіки принципово відрізняється
від нормативної повчальної педагогіки
[5, с. 26—30].
Синергетична педагогіка спільної

цілеспрямованої дії завжди є особисті-
сно орієнтованою. Вона передбачає
вирішення, принаймні, таких важли-
вих проблем, як: 1) забезпечення
трансформації наукових знань у осо-
бистісні знання на підґрунті розуміння
змісту навчального матеріалу, у тому
числі й засобами ПСС; 2) сприяння
більш швидкому виходу студентів із ста-
ну «інтелектуального неповноліття».
Під «інтелектуальним неповноліттям»
(слідом за І. Кантом) ми розуміємо не-
здатність користуватися своїми знан-
нями без керівництва та допомоги з
боку якоїсь іншої особи (наприклад,
викладача).
Взаємини в системах «викладач-

студент» (учитель — учень) з точки
зору синергетичної педагогіки мають
нівелювати можливу антиномію цілей.
Студент (учень) за власним бажан-

ням свідомо й рефлексивно має діяти в
напрямку внутрішньої духовної доско-
налості та творчої плідної співпраці з
викладачем (учителем). При цьому ус-

ÿê çàñîáè òåõíîëîã³çàö³¿ íàâ÷àííÿ
(íà ïðèêëàä³ ô³çèêè)
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відомлюється те, що особистісне знання не
дається «ззовні». «Ззовні» дається наукове
знання, яке трансформується в особистісне
(«моє»!) за умови специфічної навчальної та
професійно-пізнавальної діяльності, у тому
числі й засобами ПСС.
Оволодіння знаннями, розвиток усіх сфер

особистості відбувається тільки за умови, коли
людина сама того бажає, коли логічно й пси-
хологічно зосереджені її увага, пам’ять, мис-
лення, почуття, коли вона знаходиться в стані
«запитальності» та пізнавального інтересу
(М. Хайдеггер).
Отже, синергетичний підхід у освітньому

процесі (нагадуємо «діємо разом») має впли-
вати суттєво на вдосконалення ієрархічної си-
стеми (педагогіка – дидактика – методика
– технологія) на науково-психологічній основі.
Позитивне емоційне ставлення до науко-

вих знань та процесу пізнання виникає, роз-
вивається й закріплюється на основі успіху, а
успіх у навчанні, як правило, має місце на
підґрунті розуміння. Відчуття розуміння й ус-
відомлення себе в цьому стані набирає чіткі
риси за допомогою різноманітних засобів,
зокрема за допомогою ПСС.
ПСС у процедурі технологізації навчання

цілеспрямовано розробляються й використо-
вуються для передачі інформації, відображен-
ня її смислу та емоційної дії на суб’єктів освіт-
нього процесу.
Конкретизуємо основні положення нашої

педагогічної теорії на матеріалі вивчення де-
яких питань фізики як навчально-наукової
дисципліни ВНЗ та навчального предмета
школи.
Приклад 1. Ядро класичної механіки – за-

кони Ньютона. Традиційна методика зводить-
ся до такого: розглядається зміст пізнавальної
задачі; виконуються та описуються досліди;
формулюються висновки, які узагальнюють-
ся у вигляді формул; застосовуються формули
в різних фізичних ситуаціях, зазвичай, у про-
цесі розв’язання фізичних задач.
З метою поглибленого розуміння змісту

навчального матеріалу цю традиційну дидак-
тико-методичну систему ми доповнюємо
різними за формою ПСС (на прикладі ІІ зако-
ну Ньютона).

Перш за все схематизуємо результати
дослідів. Це не просто досліди, а дві серії
дослідів: 1) при незмінній масі тіла – ; 2) при
незмінній рівнодійній силі – .

Глибоке проникнення в сутність фізично-
го закону, а отже, його розуміння стає більш
імовірним, якщо цей зміст навчального мате-
ріалу  доповнити розробленими нами таки-
ми ПСС.

Вербальний супровід цих семіотичних
систем як засобів абстрактно-понятійної ма-
теріалізації змісту навчального матеріалу:

1. Кожному елементу з множини «F»
відповідає не більше одного елемента з мно-
жини «a» (Міжпредметні зв’язки фізика – ма-
тематика. Визначення поняття функції «пра-
цює» у фізиці!).

2. Кожному елементу з множини «m»
відповідає не більше одного елемента з мно-
жини «a».

3. «Штрихові» лінії зв’язків символізують
безліч дослідів та їх результатів.
Узагальнена семіотична система має бути

такою, щоб символізувати зв’язки між «F», «m»
і «a» не окремо, а «одноразово».
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Запропонована нами дидактико-мето-
дична система на технологічному рівні пе-
редбачає оптимальне поєднання різних за
формою ПСС, а саме: схематичні ПСС,
графічні, аналітичні, абстрактно-понятійно
символічні. Надто важливим для поглибле-
ного розуміння змісту навчального матеріа-
лу є те, що кожна ПСС має свій вербальний
супровід з обов’язковим зіставленням усіх
різних за формою, але ж єдиних за смислом
семіотичних систем.
Приклад 2. Фізичні основи принципу дії

транзистора, наприклад, біполярного p-n-p.

Для основних носіїв зарядів (домішкових
електронів та дірок) при будь-якій полярності
джерела струму переходи p-n та n-p «закриті».
Струм основними носіями відсутній .Транзи-
стор має великий опір (опір електричними
полями). Щоб зменшити опір транзистора,
необхідно зменшити напруженість одного із
p-n переходів, наприклад, лівого. Це можна
здійснити на підґрунті фізичного принципу
суперпозиції полів. Якимсь чином, наприк-
лад, від додаткового джерела, а краще через
цільовий резистор від основного джерела,
необхідно створити «зустрічне» (штрихове)
поле, тобто:

Якщо  буде змінюватись (наприклад, від
вхідного сигналу), то і  буде змінюватись, а
тому й опір транзистора та сила струму в ко-
лекторному колі також будуть змінюватися.
Зобразимо цю ситуацію, використовуючи

умовне позначення
транзистора p-n-p.
Для поглиблення

розуміння фізичної сут-
ності навчального мате-
ріалу доповнимо пояснення графічними ПСС.

(Нагадаємо, що опір транзистора – це опір
електричним полем  ). Тоді сила струму че-
рез транзистор, а тому і в колекторному колі
буде, змінюватись від   до  , до того ж
 .
Конструктивно-технологічні чинники зумов-

люють таку ситуацію, що незначна зміна сили
струму в колі бази призводить до значного підси-
лення сили струму в колекторному колі, тобто
транзистор має властивості підсилювача.
Якщо ж напруга сигналу зумовить таку ,

що  , тоді  . Маємо ситуацію корот-т-
кого замикання транзистором джерела стру-
му, що є дуже небажаною ситуацією (транзи-
стор перегрівається, а джерело інтенсивно
розряджається). Тоді виникає необхідність
уникнути цю ситуацію включенням резисто-
ра в колекторне коло – резистор навантажен-
ня  . Тепер схема буде мати такий вигляд:
Отже, і в цьому випадку ми обґрунтували

дидактичну доцільність технологічної розроб-
ки додаткових ПСС порівняння з тими, які
традиційно використовуються в навчальній
літературі, наприклад, [6, с. 295—298] або [7,
с. 372—374].
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Узагальнені висновки:
1. ПСС є досить ефективним засобом тех-

нологізації навчання за умови їх доцільної роз-
робки та оптимального застосування.

2. Обґрунтовані теоретичні положення
мають знайти широке втілення стосовно
всього навчального матеріалу, що відкриває
обнадійливі перспективи вдосконалення си-
стеми навчання з акцентом на поглиблене ро-
зуміння фізичних явищ та їх законів.

3. Результативність навчально-пізнаваль-
ної діяльності студентів (учнів) багато в чому
залежить від професіоналізму викладача (учи-
теля) та, безумовно, від якості ПСС у на-
вчальній літературі.
Перспективу подальших досліджень зазна-

ченої актуальної проблеми ми бачимо на шляху
створення ПСС для цілісних науково-навчаль-
них дисциплін з метою оптимального по-
єднання традиційної та інноваційної техно-
логізації навчання й порівняльної оцінки їх
ефективності.
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* * *
Проказа О. Т., Меняйленко О. С.  Педа-

гогічні семіотичні системи (ПСС) як засоби
технологізації навчання (на прикладі фізики)

Теоретичні основи технологізації навчан-
ня реалізовано на підґрунті запропонованих
авторами принципів  матеріалізації  змісту
навчального матеріалу засобами ПСС. Роз-
глянуто актуальну проблему технологізації
навчання у світлі синергетичних ідей педа-
гогіки довіри та взаєморозуміння. Наведено
конкретні авторські розробки ПСС.
Ключові слова: система, семіотика, дидак-

тика, технологізація навчання, синергетика,
особистісне знання.
Проказа А. Т. Меняйленко  А. С.  Педа-

гогические семиотические системы (ПСС)
как средства технологиизации обучения
(на примере физики)

Теоретические основы технологизации
обучения реализованы на фундаменте пред-
ложенных автором принципов материали-
зации содержания учебного материала  сред-
ствами ПСС. Рассмотрена актуальная пробле-
ма технологизации обучения в свете синер-
гетических идей доверительной педагогики
и взаимопонимания. Проведены конкретные
авторские разработки ПСС.
Ключевые слова: система, семиотика, ди-

дактика, технологизация обучения, синерге-
тика, личностное знание.

O.T.Prokaza, O.S. Menyailenko.
Pedagogical semiotic systems (PSS) as means
of technologization of education (on the
example of Physics)

Theoretic bases of technologization of education
are  realized on the basis of principles of
materialization of the contents of educational
materials with the help of PSS proposed by the
authors.

The actual problem of technologization of
education is considered in the sphere of synergetic
ideas of trusting Pedagogy and mutual
understanding. The concrete authors’ treatments
of PSS are given.

The key words: system, semiotics, didactics,
technologization of education, synergy, personal
knowledge.
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ВСТУП України до світового осві-
тянського простору після підписання

Болонської декларації висуває нові вимоги до
якості й технологій викладання дисциплін у
загальноосвітній і вищій школі. Пошук нових
технологій навчання, які б забезпечували ви-
соку ефективність використання аудиторного
часу, йде в напрямку побудови алгоритмів
розумової діяльності учнів, здатних активізу-
вати навчальний процес. Однією з таких тех-
нологій є програмування навчальної діяль-
ності учнів, яке може бути реалізоване або у
вигляді словесних алгоритмів (методика дру-
кованої основи, затверджена Міністерством
освіти і науки України), або з використанням
інформаційних технологій.
Метою роботи є представлення резуль-

татів застосування зошита з друкованою ос-
новою «Механіка» (автори: Г.П. Половина,
В.Д. Швець), створеного на фізико-матема-
тичному факультеті Криворізького державно-
го педагогічного університету та Криворізь-
кому факультеті Національної металургійної
академії України, для навчання учнів ліцейних
класів загальноосвітніх шкіл.
Зошит з друкованою основою «Механіка»

(автори: Г.П. Половина, В.Д. Швець) отримав
гриф «Рекомендовано Міністерством освіти
України» в 1999 р. (протокол №44 від
14.01.1999 р.). Зошит створений для навчан-
ня студентів вищих навчальних закладів, але
низка його тем і задач можуть бути викорис-

Швець В. Д.

тані при вивченні механіки в загальноосвітній
школі. При цьому забезпечується передача
методів розумової діяльності в розв’язуванні
задач у процесі переходу учня від загальноос-
вітньої школи до вищої.
У навчальному 1999—2000 році на базі ко-

легіуму № 81 (загальноосвітньої школи інно-
ваційного типу) міста Кривий Ріг був прове-
дений методичний експеримент із застосу-
вання зошита з друкованою основою «Меха-
ніка» для викладання механіки в ліцейних кла-
сах колегіуму.  Директором  колегіуму
А.П. Тімченком був підписаний наказ по ко-
легіуму про проведення методичного експе-
рименту. Згідно з наказом від 06.09.1999 р. №6
по ліцейному відділу колегіуму № 81 з метою
з’ясування доцільності використання в на-
вчальному процесі 9-х класів вищеозначених
робочих зошитів з фізики був розроблений
план заходів щодо здійснення дослідно-екс-
периментальної методичної роботи з визна-
ченням: проблеми, теми, мети, етапів та про-
міжних результатів експерименту. Відповідно
до розробленого плану було реалізовано такі
етапи проведення експерименту:

1. Діагностичний, який  полягав  у
аналізі успішності учнів з фізики в 9-х кла-
сах колегіуму.

2.  Прогностичний, на якому було визна-
чено:

• мету експерименту: оволодіння мето-
дикою навчання учнів розв’язування задачі із
застосуванням зошита з друкованою основою
«Механіка»;

• прогнозування результатів експеримен-
ту, а саме: підготовка учнів до іспитів з фізи-
ки в 10-му класі та до вступу до інституту;
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• рівень експертизи експерименту: Мето-
дична рада колегіуму.

3.Організаційний, який полягав:
• у підготовці педагогічних кадрів до ро-

боти із зошитами з друкованою основою «Ме-
ханіка» та психологічній готовності вчителя до
перебудови структури уроку із застосуванням
зошитів з друкованою основою;

• підготовка матеріальної бази для прове-
дення педагогічного експерименту.

4.  Практичний, на якому:
4.1. При вивченні тем «Кінематика» та

«Динаміка» в 9-х класах, визначених для про-
ведення експерименту із застосуванням зоши-
та «Механіка», формувалися такі навички в
розв’язуванні задач:

• поняття середньої швидкості нерівномір-
ного руху теми «Кінематика»;

• поняття кутової швидкості та кутового
прискорення теми «Кінематика»;

• використання основної властивості гра-
фіка швидкості (тема «Кінематика»);

• оволодіння методикою розв’язування
задач із застосуванням принципу незалеж-
ності руху (задачі на рух тіла, кинутого гори-
зонтально та під кутом до горизонту теми
«Кінематика»);

• оволодіння координатним методом роз-
в’язування задач (теми «Кінематика», «Дина-
міка»);

• поняття ваги тіла як сили, прикладеної
до опори або підвісу, а не до тіла (тема «Ди-
наміка»);

• поняття сили тертя спокою й ковзання
(тема «Динаміка»).

4.2. Передбачене   проведення   підсумко-
вих   зрізів   у   контрольному   та експеримен-
тальному класах.

4.3. Передбачене порівняння здобутих ре-
зультатів. Узагальнювальний етап, на якому
передбачалося:

• оформлення результатів методичного
експерименту;

• формування висновків і рекомендацій
щодо використання його практичних резуль-
татів;

• проведення семінару-практикуму з уп-
ровадження зошитів з друкованою основою
Г.П. Половини, В.Д. Швець «Механіка»;

• упровадження результатів експеримен-
ту в навчальний процес викладання фізики в
9-х класах шкіл міста.
Для проведення методичного експери-

менту було вибрано 2 ліцейних класи колегіу-
му, що мали близький за середніми показни-
ками рівень знань: 9-М клас — як експеримен-
тальний та 9-П клас як контрольний. Викла-
дання фізики в експериментальному класі було
доручене молодому спеціалісту, випускнику
факультету загальнотехнічних дисциплін Кри-
ворізького державного педагогічного універ-
ситету Ющенку Олександру Анатолійовичу,
а   в   контрольному   класі —  досвідченому
викладачу   з багаторічним досвідом викла-
дання фізики, випускнику фізико-математич-
ного факультету Криворізького державного
педагогічного університету Єфімушкіну Геор-
гію Олександровичу. В обох класах на почат-
ку експерименту (16.09.1999 р. у 9-М класі,
24.09.1999 р. — у 9-П класі) були проведені
констатувальні зрізові контрольні роботи, за
якими було визначено середній бал успішності
в обох класах: 3.93 в експериментальному
9-М класі та 3.71 у контрольному 9-П класі.
Після застосування зошита з друкованою

основою в навчальному процесі 9-М класу
була проведена самостійна робота з теми
«Кінематика руху тіла, кинутого під кутом до
горизонту», результати якої показали підви-
щення середнього бала порівняно з констату-
вальним зрізом: 4.14 порівняно з 3.93. У кінці
першої чверті в обох класах була проведена
зрізова контрольна робота з теми «Кінемати-
ка», середній бал якої складав: 3.77 — у 9-М
класі та 2.74 — у 9-П класі. Середній бал за
першу чверть у 9-М класі склав 3.96 (порівня-
но з констатувальним зрізом 3.93), у конт-
рольному 9-П класі 3.21 (порівняно з конста-
тувальним зрізом 3.71).
Після застосування зошитів з друкованою

основою при викладанні теми «Динаміка»
також були проведені зрізові контрольні ро-
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боти в обох класах. Результати другої зрізо-
вої контрольної роботи, проведеної в 9-М та
9-П класах показали , що більш високим се-
редній бал виявився в 9-М класі: 4.03 по-
рівняно з 3.37 у 9-П класі. Відповідним вия-
вилось співвідношення середніх оцінок за
другу чверть: 3.96 в експериментальному 9-М
класі порівняно з 3.55 в контрольному 9-П
класі.
Аналіз розподілу оцінок на початок та

кінець експерименту в експериментальному
9-М класі (рис. 1—3) свідчить про зменшен-
ня частки учнів, які отримують оцінку «задо-
вільно». Особливо добре це видно на по-
рівняльній діаграмі ймовірностей (рис.4). На
цій діаграмі «Ряд 1» відображає ймовірність
отримати оцінку «задовільно», а «Ряд 2» —
імовірність отримати оцінку «добре» або
«відмінно». Порівняльна діаграма ймовірнос-
тей яскраво свідчить про зменшення ймовір-
ності отримати оцінку «задовільно»  та
збільшення  ймовірності  отримати  оцінку
«добре»  або «відмінно» після роботи із зоши-
том «Механіка».

Рис. 1. Розподіл оцінок констатувального
зрізу в експериментальному 9-М класі

Рис.2. Розподіл оцінок за першу чверть
в експериментальному 9-М класі

Рис.3. Розподіл оцінок за другу чверть
в експериментальному 9-М класі

Рис.4. Порівняльна діаграма ймовірностей
для експериментального 9-М класу: «Ряд 1»
відображає ймовірність отримати оцінку

«задовільно», «Ряд 2» відображає
ймовірність отримати оцінку «добре» або

«відмінно»; 1 — початок експерименту,
2 — кінець експерименту

На рис. 5—7 наведено діаграми розподілу
оцінок у контрольному 9-П класі, з яких вид-
но, що при репродуктивному навчанні мак-
симум розподілу зміщується в бік оцінки «за-
довільно».

Рис. 5. Розподіл оцінок констатувального
зрізу в контрольному 9-П класі

Н
А

У
Р
О
К
А
Х

Ф
І
З
И
К
И



2 7Îñâ³òà Äîíáàñó ¹ 2 (133), 2009

Рис. 6. Розподіл оцінок за першу чверть
в контрольному 9-П класі

Рис.7. Розподіл оцінок за другу чверть
в експериментальному 9-М класі

Порівняльна діаграма ймовірностей: імо-
вірності отримати отримати оцінку «задовіль-
но» та ймовірності отримати оцінку «добре»
чи «відмінно» свідчать, що при репродуктив-
ному навчанні збільшується частка учнів, які
отримують оцінку «задовільно», разом з тим
зменшується частка учнів, які отримують оцін-
ку «добре» чи «відмінно» (рис.8).

Рис.8 Порівняльна діаграма ймовірностей
для контрольного 9-П класу: «Ряд 1»

 відображає ймовірність отримати оцінку
«задовільно», «Ряд 2» відображає

ймовірність отримати оцінку «добре»
або «відмінно»; 1 — початок експерименту,

2 — кінець експерименту

Єдина позитивна риса репродуктивного
навчання, яка випливає з діаграм, наведених
на рис. 5—7, у тому, що зменшилася частка
учнів, які мають оцінку «незадовільно». Аналіз
діаграм, наведених на рис. 1—8, виявляє сут-
тєву особливість програмування навчальної
діяльності учнів з використанням друкованої
основи: програмування процесу здобуття
знань та формування навичок і вмінь пози-
тивно впливає на якість засвоєння знань.
Головною причиною такого позитивного

результату став креативний характер занять
із застосуванням зошитів з друкованою осно-
вою. Учні експериментального класу само-
стійно, керуючись указівками до розв’язку за-
дач, наведеними в зошиті «Механіка», отри-
мували розв’язок задачі. Повторення цих дій
разом з поступовим підвищенням рівня склад-
ності задач сприяло розвитку активності учнів
у формуванні стійких навичок із застосуван-
ня знань. Актуалізація знань учнів під час
ефективної організації їхньої самостійної ро-
боти відбувалася шляхом створення умов для
самостійної роботи.
Порівняння результатів методичного екс-

перименту  в експериментальному   та   кон-
трольному класах  свідчить  не на користь
репродуктивного характеру навчання: незва-
жаючи   на  те,   що   заняття проводилися
більш досвідченим педагогом, при репродук-
тивному навчанні ступінь активності учнів у
здобутті знань, формуванні навичок і вмінь
значно нижчий, ніж у креативному, що змен-
шує мотивацію навчання.
Результати експерименту знаходяться в

повній відповідності з висновками, що їх зро-
бив академік Академії медичних наук Украї-
ни, професор М.М. Амосов, досліджуючи
особливості діяльності людського мозку [1, с. 2].
Як показано в роботах М.М. Амосова, при
повторному проходженні електричного нер-
вового сигналу по інформаційних каналах
людського мозку опір його проходженню
зменшується. Цей механізм лежить в основі
такого фізіологічного явища, як тренованість
мозку.
Таким чином, за результатами методично-

го експерименту, проведеного в ліцейних кла-
сах колегіуму № 81 міста Кривий Ріг у 1999—
2000 навчальному році, були сформовані ре-
комендації щодо застосування зошитів «Меха-
ніка» в школах міста Кривий Ріг. Як наслідок
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* * *
Швець В. Д. Застосування друкованої

основи при вивченні фізики — ефектив-
ний засіб програмування навчальної
діяльності учнів ліцейних класів загаль-
ноосвітніх шкіл
У статті представлені результати педаго-

гічного експерименту із застосування зоши-
та з друкованою основою. Проводиться
аналіз результатів експерименту та порівнян-
ня репродуктивного і креативного характе-
ру навчання.

Ключові слова: зошит з друкованою ос-
новою, репродуктивне навчання, креатив-
не навчання.
Швец В. Д. Использование печатной

основы при изучении физики — эффектив-
ный способ программирования учебной
деятельности учеников лицейных классов
общеобразовательного обучения

В статье представлены результаты педа-
гогического эксперимента по применению
тетрадей с печатной основой. Проводится
анализ результатов эксперимента и сравне-
ние репродуктивного и креативного харак-
тера обучения.
Ключевые слова: тетрадь с печатной ос-

новой, репродуктивное обучение, креативное
обучение.

V. Shvets. Printing in Studying Physics as
an Effective Way of Programming of Education
in the Lyceum Classes of Schools

The results of pedagogical experiment about
using of exercise-book with printed basic are
represented in article. The analysis of experimental
results and comparison of reproductive with
creative character of training are performed.

Key words: a copy-book with printing,
reproductive education, creative education

— у 22-х школах Саксаганського району міста
зошити «Механіка» були впроваджені в на-
вчальний процес [3]. Позитивний досвід ви-
користання зошита «Механіка» Г.П. Полови-
ни, В.Д. Швець у школах міста Кривий Ріг
став основою для застосування їх при на-
вчанні людей з порушенням функцій мовлен-
нєво-слухового апарату й у 2003 р. видавниц-
твом університету «Україна» були видані зо-
шити Г.П. Половини, В.Д. Швець «Механіка»
та В.Д. Швець «Елементи статистичної фізи-
ки» [4;  5].
Перспективи роботи ми пов’язуємо з тим,

що досвід програмування навчальної діяль-
ності учнів та студентів з використанням дру-
кованої основи є методичною базою для роз-
робки систем дистанційного навчання. Мож-
ливості, що їх надають сучасні інформаційні
технології, дозволяють створювати елект-
ронні робочі зошити із застосуванням баз
даних [6; 7]. Елементи зошита Г.П. Полови-
ни, В.Д. Швець «Механіка» покладені в ос-
нову комп’ютерного практикуму, розміщено-
го в дистанційному курсі В.Д. Швець «Ос-
нови механіки» на базі е-learning платформи
«МООDLE» Українського інституту інформа-
ційних технологій в освіті Національного
технічного університету «КПІ» [8].
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ВАЖЛИВУ роль у розвитку су-
часного суспільства відіграє

отримана в результаті наукового
пізнання наукова інформація, її поши-
рення та використання в часі та про-
сторі певними каналами, засобами,
методами. Зокрема, особливе місце в цій
системі належить науковій комунікації –
процесу обміну науковою інформацією
(ідеями, знаннями, повідомленнями) між
ученими й спеціалістами [15, с. 8].
Сьогодні розвиток педагогічної

науки, дослідження, співпраця вчених-
педагогів неможливі без засобів нау-
ково-педагогічної комунікації, до яких
відносять: наукову періодику, наукові
монографії, матеріали конференцій,
наукові педагогічні конференції, наукові
бесіди, листування між ученими, семінари,
педагогічні виставки, електронні жур-
нали, сайти педагогічних установ,
індивідуальні веб-сторінки вчених-пе-
дагогів, Інтернет-конференціії тощо.
Комунікація в науці – це цілісна

система взаємопов’язаних компо-
нентів (формальних і неформальних,
усних і письмових, між окремими осо-
бами і масових і т.п.), яка є продуктом
історичного розвитку. Так, з кінця
ХІХ ст. основним засобом наукової ко-
мунікації є стаття, періодична преса.
Періодична преса є важливим дже-

релом для вивчення історії педагогіки.

ÄÈÒß×À  ÏÅÐ²ÎÄÈÊÀ

Коляда Н. М.
З одного боку, вона виступає вагомим
«сховищем» значного масиву фактич-
ного матеріалу для вивчення особли-
востей розв’язання конкретних про-
блем у певний історичний період, а з
іншого, – є багатим дослідницьким
джерелом для проведення історико-
педагогічних досліджень [13, с. 115].
Окрему сторінку в розвитку періо-

дичної преси становить дитяча періо-
дика – цілий спектр журналів та газет,
які протягом ХХ ст. були основним
джерелом розвитку та популяризації
теорії й практики дитячого руху.
До висвітлення питання розвитку

дитячої періодики зверталися сучас-
ники, теоретики та практики дитячо-
го руху. Перші аналітичні огляди дитя-
чих журналів та газет представлені в
публікаціях дослідників періодичної
преси (у тому числі дитячої) періоду
20—30-х років ХХ ст., серед яких –
М. Биковець. Л. Гострий, А. Журавсь-
кий, С. Кільколих, В. Лір, М. Миро-
нов, І. Петровський, О. Попов, В. Та-
ран, Я. Чепіга. Наступні періоди пред-
ставлені дослідженнями С. Гармаш
(1976), І. Зайченка (2002), В. Зябкіна
(1987), Е. Панасенко (2001), К. При-
сяжнюка (1965), А. Пугач (2008). Ок-
ремі аспекти розвитку дитячої періо-
дики висвітлені в працях з історії піо-
нерської організації в Україні та Росії.
Серед них заслуговують на увагу пуб-
лікації М. Басова – члена Ассоціації
дослідників дитячого руху (Росія)
(1974) [1; 2]. Проте більшість наукових
розвідок присвячені загальним дослі-
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дженням періодичної преси, зокрема педаго-
гічної. Щодо дитячої періодики, то в Україні
на сьогодні немає жодного цілісного дослі-
дження з цієї проблеми.
Наукова комунікація та її роль у процесах

створення нового знання привернула до себе
увагу з розвитком соціології знання, соціології
науки й наукознавства. Соціологічний зміст
наукової комунікації висвітлювали такі вітчиз-
няні та зарубіжні дослідники, як Ю. Гарфілд,
Д. Прайс, У.Д. Гарвей, Дж.Р. Коул, Г.М. Доб-
ров, В.Ж. Келле, О.З. Мирська, Е.М. Мирсь-
кий, В.М. Садовський та ін.
Дослідження ж, у яких були б визначені

місце та роль дитячої періодики як засобу на-
уково-педагогічної комунікації в розвитку та
популяризації теорії та практики дитячого руху,
майже відсутні.
Мета статті – здійснити аналіз дитячої пе-

ріодики як засобу науково-педагогічної кому-
нікації в розвитку та популяризації теорії й
практики дитячого руху.
Історія започаткування й подальшого ста-

новлення періодичних видань, зазвичай, не-
розривно пов’язана з певними соціально-еко-
номічними чинниками, рівнем розвитку на-
уки тощо. [13, с. 114]. Зародження піонерсь-
кої періодики тісно переплітається з розвит-
ком комуністичного дитячого руху. На почат-
ку 20-х рр. ХХ ст. в Українській РСР виходи-
ла низка періодичних дитячих видань, серед
яких: дитяча газета «Юний Спартак» (1922)1,
«Юный ленинец» (1922), журнали «Червоні
квіти» (1923), «Октябрьские всходы» (1924) та ін.
Потреба у Всеукраїнському друкованому

органі була викликана практичною необхід-
ністю – узагальнення досвіду роботи, органі-
заційних та теоретико-методичних засад роз-
витку дитячого руху. Тому заснування журна-
лу «Дитячий рух» (щомісячного органу Цент-
рального бюро Комуністичного дитячого руху
при ЦК ЛКСМУ, згодом – органу ЦК ЛКСМУ
та Харківського обкому ЛКСМУ) припадає
саме на період становлення піонерської орга-
нізації (20-ті рр. — початок 30-х рр. ХХ ст.).

Протягом майже 10-річного періоду функціо-
нування журнал був своєрідним центром ди-
тячого руху в Україні: відображав актуальні
проблеми становлення та розвитку дитячих
комуністичних організацій, виступав ініціато-
ром та пропагандистом нових форм і методів
роботи юних ленінців, висвітлював передо-
вий досвід діяльності піонерських організацій
в Україні та за рубежем.
Рішення про створення журналу «Дитячий

рух» було прийняте на засіданні Центрально-
го бюро комуністичного дитячого руху 21 чер-
вня 1925 р. [6, с. 26]. Його перший номер ви-
йшов у жовтні 1925 р. У вступній статті «Від
редакції» його видавці сформулювали три ос-
новні завдання журналу, нерозривно пов’я-
зані із завданнями комуністичного вихован-
ня: по-перше, стати «знаряддям» творення
системи комуністичного виховання та педа-
гогіки-теорії дитячого комуністичного руху;
по-друге, «дати в руки» кожного робітника
дитячого руху «ключ» до розв’зання практич-
них питань; по-третє, підвищити кваліфікацію
масового керівника комуністичної дитячої
організації, допомогти йому в самоосвіті [3,
с. 1]. На різних етапах діяльності журналу його
завдання змінювалися й корегувалися відпо-
відно до політики держави, напрямів комуні-
стичного виховання та практичних потреб
теоретико-методичного обґрунтування само-
го дитячого руху.
Перший номер «Дитячого руху» було над-

руковано обсягом у 47 сторінок. Спочатку жур-
нал виходив у видавництві «Юний ленінець»
(Харків). З 1927 р. – у видавництві «Радянсь-
ке село» (Харків), 1928–1929 рр. – періодсек-
торі Державного видавництва  України
(Харків), 1930 р. – видавництві «Молодий
більшовик», 1932 р. – 1934 р. – друкарні ви-
давництва ЦК КП(б)У «Комуніст».
До складу редакційної колегії першого ви-

пуску журналу ввійшли Ю. Самотой, М. Ми-
ронов, С. Кільколих – представники науково-
педагогічної інтелігенції, з іменами яких по-
в’язані важливі сторінки розвитку дитячого
руху в Україні. У наступні роки редакторами

1 З лютого 1925  р. перейменовано на газету «На зміну».
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журналу «Дитячий рух» були відомі ідеологи,
теоретики та практики комуністичного вихо-
вання, представники науково-педагогічної
інтелігенції 20–30-х років ХХ ст.: В. Арнаутов,
О. Буров, В. Васильєв, А. Гендрихівська,
А. Гурарій, О. Залужний, С. Кільколих ,
М. Ліхтеров, М. Миронов, О. Попов, Ц. Радо-
миська, Ю. Самотой, І. Соколянський, Г. Філь-
штинська та ін. Ці та інші представники на-
уково-педагогічної інтелігенції працювали і
творили у важливу епоху – період 20–30-х
років ХХ ст., що «... певною мірою схожий на
нинішній як етап зміни освітньої парадигми,
упровадження творчих підходів до форм і ме-
тодів педагогічної діяльності, варіативних на-
вчально-виховних технологій, міжнародного
співробітництва освітян» [14, с. 1].
На сторінках журналу «Дитячий рух» про-

ходило жваве обговорення актуальних питань
педагогічної теорії та практики. Постійними
авторами та активним співробітниками окре-
мих рубрик журналу «Дитячий рух» протягом
багатьох років були М. Миронов, В. Арнаутов,
І. Соколянський, А. Гендрихівська, А. Гурарій,
М. Ліхтеров, Ю. Самотой та ін.
Постійними рубриками журналу «Дитячий

рух» були: «Керуючі статті загального харак-
теру» («Чергові завдання комдитруху»), «Істо-
рія дитячого руху», «Питання комуністичної
педагогіки», «Всесвітній дитячий рух», «Ме-
тодика, техніка та практика роботи», «Питан-
ня керівництва дитрухом» («Питання пар-
тійного й комсомольського проводу»), «Підго-
товка кадрів КДР», «Офіційні матеріали»,
«Хроніка», «Бібліографія» («Бібліографічні на-
риси», «Рецензії», «Дитяча книжка й преса»),
«До редакції й від редакції», «Матеріали для
розмов». Різноманітність рубрик свідчить про
те, що журнал «Дитячий рух» був розрахова-
ний на широке коло читачів: керівників,
піонервожатих, учителів , лікарів та ін.
Відповіді на важливі питання піонерської
теорії та практики містили такі рубрики: «Ме-
тодика, техніка та практика роботи»,
«Всесвітній дитячий рух», «Історія дитячого
руху» тощо.

З 1 січня 1929 р. почала видаватися бібліо-
течка журналу «Дитячий рух». У 1930 р. вона
складалася з 12 видань: «Пропаганда пяти-
літки в загоні та в школі», «Стінгазета та дит-
кори», «Що робити сільському загону весною
та літом», «Підручник з фізкультури», «Вожа-
тому про школу», «Охорона прав дітей», «Тру-
дові майстерні» (у 2-х частинах), «Система ро-
боти піонерорганізації», «Самоосвіта вожато-
го», «Дитячі с.-г. артілі» (у 2-х частинах).
Журнал користувався попитом не лише

серед читачів та дописувачів. Порівнянно з
іншими всеукраїнськими дитячими періодич-
ними виданнями наклад журналу становив:
1931 р. – 20–40 тис.; 1932 р. – 17–22 тис.;
1933 р. – 16–20 тис.; 1934 р. – 15–16 тис. Для
прикладу порівняємо наклад журналу з інши-
ми виданнями всесоюзного та республі-
канського рівнів: «Червоні квіти» (двотижне-
вий ілюстрований журнал для дітей шкільно-
го віку, орган Головсоцвиху Наркомосу УСРР)
– 3тис (1-й рік видання – 1923 р.); «Вожатый»
(всесоюзний суспільно-політичний та мето-
дичний журнал ЦК ВЛКСМ і Центральної
ради Всесоюзної піонерської організації імені
В.І. Леніна) – 5 тис. (1-й рік видання –
1924 р.).
Свідченням популярності журналу є По-

станова Президії ЦБ КДР при ЦК ЛКСМУ
«Про журнали «Дитячий рух і «Знання та пра-
ця», у якій, зокрема, зазначалося: «Журнал
«Дитячий рух» за цей час узяв правильний
напрям, висвітливши вчасно ряд актуальних
питань у роботі організації (боротьба за пром-
фінплян, весняна засівна кампанія, з’їзди ком-
сомолу, поліпшення якости виховної роботи
та боротьба з діляцтвом, піонеризована шко-
ла, підготовка та організація літньої оздоров-
ної роботи, питання дитячої літератури), по-
ліпшилася подача матеріялу» [12, с. 20]. Се-
ред позитивних моментів відзначався вчасний
вихід журналу, а пропозицією стало «...поши-
рити масову роботу, притягти до співробіт-
ництва в журналі вожатих, ширше висвітлю-
вати досвід окремих загонів і баз» [Там само].
Серед основних рішень засідання ЦБ КДР –
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організувати сектор преси для постійного ке-
рівництва дитячою періодикою та дитячою
літературою.
Редакція журналу постійно знайомила

читачів з планом його роботи, зверталася із
проханням висловлювати думки щодо їхньої
роботи та запрошувала до активного співро-
бітництва. На їхню думку, у «... живій, активній
участі вожатих у свойому журналі лежить за-
порука того, що «Дитячий рух» дійсно стане
найкращим помічником у практичній роботі
вожатого» [5, с. 1]. У статті-підсумку 8-річної
роботи журналу зазначалося, що основне зав-
дання кожного Бюро комуністичного дитячого
руху, піонервожатого, педагога, прикріпленого
до піонерорганізації, – «… зв’язатися з жур-
налом, надислати до журналу матеріали з до-
свіду своєї роботи, індивідуальне й колектив-
не листування з редакцією з окремих питань
піонерської роботи» [4, с. 2–4].
У 1934 р. (починаючи з №14) за постано-

вою Боро ЦК ЛКСМУ керівний журнал піо-
нервожатих «Дитячий рух» було переймено-
вано на «Піонервожатий» – орган Централь-
ного й Київського обласного комітетів
ЛКСМУ. Такі зміни були зумовлені, насампе-
ред, зміною концепції журналу відповідно до
першочергових завдань комуністичного дитя-
чого руху.
Журнал «Дитячий рух» – це окрема сто-

рінка, ціла епоха в історії розвитку дитячих гро-
мадських організацій в Україні. За нашими
підрахунками, за весь період діяльності на його
сторінках опубліковано майже 20002 статтей та
заміток – ціла колекція, справжній літопис
цінного досвіду в справі дитячого руху, який
відображає особливості його становлення й
розвитку протягом 1925–1934 років та «крис-
талізує» досвід попередніх поколінь.
В історії розвитку дитячого руху ХХ ст.,

становлення його теорії й практики значну
роль відіграла ціла низка періодичних видань
– як українських, так і всесоюзного значення:
«Пионерская правда» (1921), «Юный комму-
нист» (відділ «Детское движение», 1922),
«Юный спартак» (1922), «Юный пионер»
(1923), «Барабан» (1923), «Пионер» (1924),
«Красные всходы», «Юный натуралист» (1928),

«Смена», «Молодая гвардия», «Вожатый»,
«Крестьянская газета», «Юный ленинец»,
«Юные строители» та багато інших. Так, ста-
ном на 1974 р. виходило більш як 60 піонерсь-
ких видань разовим накладом більше 30
мільйонів екземплярів 22 мовами Союзу Ра-
дянських Соціалістичних Республік [2, с. 25–28].
Серед різноманіття дитячої періодики в на-

уково-методичному плані заслуговує на ува-
гу журнал «Вожатый» – суспільно-політич-
ний та методичний журнал ЦК ВЛКСМ і Цен-
тральної ради Всесоюзної піонерської органі-
зації імені В.І. Леніна. Протягом усього періо-
ду існування журнал «Вожатый» був у центрі
основних проблем дитячого комуністичного
руху, відображаючи на своїх сторінках нагальні
проблеми піонерської організації.
Перший номер журналу вийшов в 1924 р.

обсягом 32 сторінки (тираж – 5000 при-
мірників).
До складу редколегії журналу в різні роки

входили: В. Зорін, К. Теремякіна, Н. Крупсь-
ка, Н. Кремльов, М. Крупеніна, Е. Бушуйкіна,
О. Максимов та ін. Постійними кореспонден-
тами журналу були активні діячі, теоретики та
практики дитячого руху – Н. Крупська,
О. Волков, Е. Гернле, М. Зак, О. Залкіндт,
В. Зорін, С. Ріверс, Я. Смоляров, М. Рубцова,
Н. Шульман, В. Яковлєв та ін. [2, с. 27].
Значну допомогу в становленні журналу

надавала її постійний автор, член редакцій-
ної колегії, член ЦБ ЮП (Центрального Бюро
юних піонерів), автор наукових розробок з
проблем піонерського руху Н. Крупська. На
сторінках журналу було опубліковано цілу
низку її праць з теорії та практики комуністич-
ного дитячого руху, зокрема: «О работе пио-
неров в деревне» (№ 3. – 1924 р.), «Школа и
пионердвижение» (№ 6. – 1924 р.), «Задачи
пионердвижения» (№ 6. – 1926 р.), «Пионер-
движение как педагогическая проблема»
(№ 9. – 1927 р.), «За красочность и сплочён-
ность» (№ 7. – 1927 р.) та ін. [1, с. 96; 2, с. 27].
На сторінках журналу «Вожатый» публі-

кувалися праці провідних учених, діячів ди-
тячого руху, які висвітлювали актуальні питан-
ня теорії, історії та практики піонерської ро-
боти в постійних рубриках: «Досвід і методи-
ка», «Дитячий рух і соцвих», «Дитячий рух по
СРСР» та ін. [2, с. 27].
Журнал «Вожатый» – керівний орган

Міжнародного дитячого бюро – відігравав
значну роль у процесі обміну досвідом кому-

2 1925–1927 рр. – 385; 1928–1929 рр. (№№1–12) – 660;
1930 р. (№№1–12)  – 138; 1931 р. (№№1–13) – 236; 1932 р.
(№№1–25) – 56; 1933 р. (№№1–15) – 184; 1934 (№№1–13) –
135.
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ністичного виховання та популяризації вітчиз-
няної і світової практики дитячого руху. Його
історія є цінним матеріалом для сучасних дос-
лідників, важливим джерелом вивчення історії
та практики розвитку дитячого руху.
Таким чином, дитяча періодика ХХ ст. ста-

ла основним джерелом розвитку та популя-
ризації теорії і практики дитячого руху. Зміст
та історія журналів та газет мають багатий фак-
тологічний матеріал для сучасних дослідників
історії педагогіки.
Подальшого вивчення потребують окремі

аспекти цієї  проблеми. Зокрема, висвітлення
ролі різних засобів наукової комунікації (нау-
кових конференцій, наукової періодики, нау-
кових монографій, наукових педагогічних кон-
ференцій тощо) для розвитку та популяризації
теорії й практики дитячого руху.
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Коляда Н.М. Дитяча періодика як засіб

науково-педагогічної комунікації у розвит-
ку та популяризації теорії та практики ди-
тячого руху

У статті здійснено аналіз дитячої періо-
дики як засобу науково-педагогічної комуні-
кації в розвитку та популяризації теорії й
практики дитячого руху.

Ключові слова: дитяча періодика, науко-
во-педагогічна кломунікація, дитячий рух.
Коляда Н. М. Детская периодика как

средство научно-педагогической коммуни-
кации в развитии и популяризации теории
и практики детского движения
В статье осуществлен анализ детской пе-

риодики как средства научно-педагогической
коммуникации в развитии и популяризации
теории и практики детского движения.
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учно-педагогическая коммуникация, детское
движение.

Kolyada N.M. The child’s periodicals as
mean of scientifically pedagogical communication
at development and popularization of theory and
practice of child’s motion

 In the article the analysis of child’s periodicals
is carried out as to the mean of scientifically
pedagogical communication at development and
popularization of theory and practice of child’s
motion.
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УДК 94(477) «1932/1933»

У СИСТЕМІ вищої педагогіч-
ної освіти неоціненну роль

відіграє проблема духовного станов-
лення особистості майбутнього педа-
гога-фахівця.
Складові духовності повинні не

тільки накопичуватися, але й прояв-
ляти себе в повсякденному житті. Са-
модіяльна, творча активність сту-
дентів, удало спрямована в русло са-
мореалізації, завжди дає позитивні ре-
зультати. І ці заяви небезпідставні, ос-
кільки участь студентів у підготовці й
проведенні заходів якнайкраще демон-
струє рівень набутого професіоналізму.
Напередодні 75-ої річниці Голодо-

мору 1932—1933 рр. у Стахановсько-
му навчальному комплексі було прове-
дено урок-реквієм, мета якого – усві-
домлення ідейно-теоретичного та на-
ціонально-політичного аспектів голо-
доморної політики сталінського тота-
літарного режиму щодо України.
У процесі дослідження Голодомору

студенти заново, по-дорослому, відкри-
вали для себе нові сторінки цієї страш-
ної трагедії, висловлювали власні дум-
ки й судження, безпосередньо спілкува-
лися з живими очевидцями, аналізува-
ли картину Голодомору під час демон-
страції кінофільму «Голодомор 1932—
1933 рр. в Україні як геноцид».
Методична розробка
Ведучий І: Шановні викладачі,

студенти, гості! 28 листопада 2006
року Президент України Віктор Ющен-
ко підписав закон «Про голодомор
1932—1933 років в Україні», у якому
зазначено: «Усвідомлюючи моральний
обов’язок перед минулим та наступ-

(до 75-річчя Голодомору 1932–1933 рр.)

Горобець Д. В.,
Степаненко Л. Г.

ним поколіннями українців і визнача-
ючи необхідність відновлення історич-
ної справедливості, щорічно в остан-
ню неділю листопада проводити за-
гальноукраїнську акцію з метою вша-
нування пам’яті жертв голодомору».
Саме напередодні 75-ої річниці цієї

жахливої події в історії українського на-
роду ми проводимо урок-реквієм «Го-
лодомор 1932—1933 років в Україні як
геноцид».
Ми спробуємо відтворити трагічні

сторінки в долі українського села по-
чатку 30-х років, використовуючи ши-
рокий арсенал досліджень, які аналі-
зують причини голодомору, розвин-
чують причетних до нього винуватців
та демонструють жахливі наслідки.

Увага на екран (демонстрація к/ф
«Голодомор 1932—1933 рр. в Україні
як геноцид» — І  частина)
Слово надається викладачеві

суспільних дисциплін.
Нині перед українською наукою

постало завдання чітко висвітлити
причини й перебіг спланованих та
організованих геноцидних голодо-
морів 1921—1923 рр., часткове голо-
дування 1924 і 1928 рр., 1932—1933 рр.,
1946—1947 рр. у контексті світової
історії й цим самим сприяти вирішен-
ню історичних, філософсько-світог-
лядних, соціально-економічних та

Óðîê-ðåêâ³ºì
«Страшне число у нелюдській

напрузі
Пропалює світи до глибини:
У тридцять три розіп’ято Ісуса,
У 33-м на земному прузі
Розіп’ято мільйони без вини»

Б. Олійник

«Страшне число у нелюдській
напрузі

Пропалює світи до глибини:
У тридцять три розіп’ято Ісуса,
У 33-м на земному прузі
Розіп’ято мільйони без вини»

Б. Олійник
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ідейно-політичних проблем у житті не лише
українського, а й інших народів світу.
Голодомори є результатом дії не так при-

родних чинників та стихійних лих, як органі-
зованої злочинної дії владних структур —
убивчих засобів управління суспільствами від
найдавніших часів, які мають розглядатися  як
форми   покарання   «неугодних»  і  «вихован-
ня»  тих,   які  вижили  з  метою беззастереж-
ного керування фізично та духовно зламани-
ми людьми.
Осягти в послідовному викладі, читаючи

підряд сторінку за сторінкою чорну хроніку
голодоморів в Україні, — це не просто для
нервів. Нелегко читати, але треба. Без повної
правди про минуле, якою б страшною вона б
не була, не мислиться процес оновлення та
очищення, що відбувається в країні.
Народна пам’ять — найдостовірніше істо-

ричне джерело минулого.
Страшні тридцяті роки XX ст.! Людям до-

велося пройти через зраду країни й близьких,
злидні й постійний страх. І сьогоднішня наша
розповідь про голодомор тридцятих років.
Жахливо, що за гаслом «Наздоженемо і пере-
женемо» стояла смерть мільйонів. Села ста-
ли експериментальною зоною. Це був експе-
римент за право на життя українського наро-
ду. Жили за законом джунглів: виживає най-
сильніший. У світі немає іншої такої країни,
де кожний метр землі покритий безіменними
могилами. Хрестів над ними не ставили —
не встигали. До цвинтарних книг імен не
вносили — у живих не було сил.
Ведучий ІІ:

Рідна моя Україно!
Рідна моя Батьківщино!
Скільки ти горя зазнала
І полину скуштувала.
Війни, розлуки і голод
Сипле нам спогади морок.

…Голодомор
Яке жахливе слово…Голодомор…
І в пам’яті встав той 33-й…
Грізний рік, суворий…
А ми все вчили «Партія веде»
Хтось скаже: «Ну подумаєш…було»
Було собі та терном заросло
А пам’ять? А могили? А хрести?
До нас волають мертві і живі.
«Не повторіть той 33-й рік…»
Є Десять Заповідей Божих

Одна з них каже: «Не убий»
Та падали, як стиглий колос,
Такі безвинно-молоді.
Моя матуся (хай земля їй пухом)
Тоді маленькою була
Та пам’ятає все вона:
Зашли аж троє, у шкірянках,
З пістолетом
І ну давай усіх трусить:
Де хліб? Нема… Згниєш в тюрмі…
І плакали ікони у кутку,
І плакала дитина на підлозі
І на столі лежали вже холодні
Зі свічками в руках її брати.

Прости нас, Господи прости…
Був день жалоби у суботу.
Ішов такий густий лапатний сніг
Меморіал із Ангелом і сльози
І дівчина, що так на матір схожа,
З екрана дивиться на всіх…
«Не повторіть той 33-й рік…
Не повторіть».

Ведучий І: Пам’ять —  нескінченна  кни-
га,   у  якій  записано все: і життя людини, і
життя країни.
У 1932 р. погодні умови склалися сприят-

ливі, і хліб в Україні вродив. Але політичне
становище в країні було катастрофічним, тому
партійне керівництво прийняло рішення: ви-
йти з кризи шляхом конфіскації запасів зерна
в населення та силою повернути селян до ко-
лективної системи господарювання.
Отже, в Україну відправлено з Москви та

Ленінграда так званих «десятитисячників –
посланців партії.  Як дикі звірі, бродили вони
в пошуках хліба, пробивали залізними щупа-
ми підлоги, печі, стіни, скопували городи,
сади, витягували їжу з печі, забираючи ос-
танній кусень з рук умираючої дитини.
За кілька місяців діяльності надзвичайної

комісії з сіл вибрали всі запаси зерна. Деякі се-
ляни накладали на себе руки. За нездачу зер-
на позбавляли волі на 10 років.

7 серпня 1932 р. ЦВК і РНК СРСР прий-
няли постанову «Про охорону майна держав-
них підприємств, колгоспів та кооперації і
зміцнення громадської (соціалістичної) влас-
ності», яку народ прозвав декретом про «п’ять
колосків». І почався масовий мор людей, без-
карний глум над селянами, особливо над
дітьми. Відомі факти, коли дітей забивали на-
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смерть прямо на полі, за кілька зернин, які
вони знаходили. А охоронці пояснювали свої
вчинки тим, що «боролися з розкрадачами
соціалістичної власності».
Жертвами терору були не тільки селяни, а

й керівники колгоспів, голови сільських рад,
секретарі райкомів партії, голови райвикон-
комів. Їх судили за невиконання хлібозаготі-
вельних планів.
Якщо ви думаєте, що ніхто не виступав

проти цих злодійських дій на місцях, то глибо-
ко помиляєтеся. Люди виступали й писали
вождю про свої проблеми та голод в Україні.

Ведучий ІІ: Перегорнемо кілька листів,
звернених до Сталіна.

«Шановний т. Сталін, чи є закон Радянсь-
кої влади, щоб селянство сиділо голодне, так
як ми, колгоспники, не маємо уже з 1 січня
1932 р. в своєму колгоспі ні фунта хліба. Ми і
вирішили спитати — що буде далі?
Як ми можемо будувати соціалістичне бу-

дівництво народного господарства, коли ми
приречені на голодну смерть, бо ще до вро-
жаю чотири місяці. Питаємо: за що ми били-
ся на фронтах: за те, щоб сидіти голодними,
щоб бачити, як вмирають діти в корчах з го-
лоду?» (Лист з Глобинського району, с. Гор-
би. Без підпису).

«Я бачив, що в Росії пуд хліба 10 крб., а в
Україні — 80 крб. — і немає. І всі їдуть в Ро-
сію. У нас забрали хліб. Я працюю у колгоспі
на тракторі, але не можу прожити — я обі-
рваний, голодний, мені навіть соромно про
це Вам сьогодні писати, бо я людина молода,
маю 19 років» (Лист з Київщини Бориспільсь-
кого району, с Рогозів — Кривошейн).

«Я хочу жить, но не могу, умираю с голо-
да. У нас настоящая голодовка. Пуд ржаной
муки — 100 руб., пуд картошки — 20 руб., и
то нигде не купишь» (с. Крихаєво, М.М. Тав-
луй,  Остерський район).

Ведучий І:  Спогади (за книгою «Врято-
вана пам’ять. Голодомор 1932—1933 рр. на
Луганщині: свідчення очевидців» — Т.1).

Мележик Павлина Прокопівна,
1920 р. народження

У той страшний рік і голод, і холод ішли
поряд. Голодна смерть косила людей, а потім
морози не дозволяли живим сховати в зем-
лю мертвих. Десятки мерців привозили кож-

ного дня підводою до цвинтаря і складали в
три купи біля воріт.
Школа знаходилася поряд, і увесь цей жах

був, як кажуть, у нас на очах.
Дітей у школу приходило все менше і мен-

ше. Вчителі теж пухли з голоду. Не стало нашої
вчительки географії. Та скоро замість помер-
лої прислали з міста молоденьку біляву вчи-
тельку.
Розгубленими очима вона дивилася на

нас, украй змучених голодом і холодом. Роз-
повідала вчителька цікаво, а ми начебто слу-
хали її — і не чули, бо в школу приходили лиш
для того, щоб нам дали порцію приварку (ма-
леньку мисочку ріденької затірки). Не до на-
вчання було...
Їй весь час хотілося чимось зацікавити нас,

і хоч на деякий час відволікти від страху го-
лодної смерті, що повсякчас стояв у нас пе-
ред очима. Якось після уроків вчителька зап-
росила нас до себе на обід. І ми пішли... Вона,
мабуть, виставила на стіл усе, що в неї було.
Після ситного обіду живими нас залишилося
лише двоє. Не знала вона, ніхто її не попере-
див, що багато їжі вже пухлим від голоду дітям
давати не можна. Вранці від директора шко-
ли вчителька дізналася про те, що сталося. З
криком: «Ні!» та оскаженілим поглядом вона
забігла в наш клас, де замість семи сиділо
тільки двоє. Простоволоса вискочила на ву-
лицю і побігла Шльопкиним яром. Дід Охрім
з дядьком Кирилом вчасно її настигли — жи-
вою витягли з криниці... Розумом тронулась
бідолашна — нікого не впізнає, всіх боїться.
«В хаті нікого немає, а вона з кимось розмов-
ляє, сміється, їжею пригощає...», — розповіла
бабуся, яку приставили до неї.
Потім приїхав її батько й повіз додому.
Ведучий ІІ:
Мірошниченко Лідія Іванівна,

1922 р. народження
Були в нас зажиточні люди, їх стали нази-

вати «куркулі». Так їх на гору повивозили. І в
мене тьотка була, мамина сестра, тоже. А чо-
ловіка забрали за те, що не пішов у колхоз. Так
його і немає. Сильний голод був. Бабушка
показувала, що і та хата пуста, і там померли,
і там померли, — багато померли. Нікому було
й ховати людей. Жаб їли. Одна женщина, щоб
спасти себе і дітей, так дітей кормила жаба-
ми, а сама їла буряк. Так она вмерла, а діти
осталися. Таке було. Їли і лободу, і жолуді, —
хто що знаходив.
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Силенко Василина Семенівна,
1916 р. народження

У кого квасолька була — все забирали.
Урожай то був, а чого воно, що забрали той
хліб, що голодовка яка була!
Берестки їли, товкли, качани товкли. У нас

двоє померли, а п’ятеро осталося. Пухлі люди
ходили, і вмирали. Ми й косили, ходили в
Отаманський, а куди воно дівалося?
Сусіди помирали. Раніше два ряди хат

було, а тепер один ряд остався. Оно ж уже
позабувалося. Коли це було!.. Діток бросю,
поприв’язую і йду в Отаманський за восім
кілометрів.

Винник Марфа Вавилівна,
1928 р. народження

Жили в лісі, в зрубі, дідусь побудував там
хату. Жили страшно бідно. Батько, Авил Фе-
дорович, поїхав на підприємство, привіз один
раз грошей, а потім поїхав та й загинув від
голоду. А нас залишилося шестеро дітей.
Був у селі актив, який ходив і забирав зер-

но. Пам’ятаю, на горищі знайшли пригірщ
квасолі, і ту забрали. Шукали і штрикали пал-
ками. А ми збирали колоски. На горі була виш-
ка, де Московський ліс, там сиділи наглядачі.
Не давали збирати. А як побачать нас, гнали
з гори кіньми.
На світі весна, а над селом нависла чорна

хмара. Діти не бігають, не граються, сидять у
дворах, на дорогах. Ноги тонюсінькі, складені
калачиком, великий живіт між ними, голова
велика, похилена обличчям до землі. Облич-
чя майже немає, самі зуби зверху. Сидить ди-
тина і чогось гойдається всім тілом назад —
вперед. Скільки сидить, стільки й гойдаєть-
ся. І так нескінченно одна пісня напівголосом:
«їсти, їсти, їсти...».
Ведучий І:
Страшні часи вже промайнули
В серцях залишилась печаль.
О Боже, бідолашні люди
В моїй душі,
І біль, і жаль.
Їх шкода не було нікому
І голод, біль, і сльози, плач.
О, бідолашний мій народе,
Мені тебе до болю жаль.
Страшні часи, страшні незгоди
На плечі хрупкі впали нам,
А ми вважали, що народи
Брати і сестри, куди ж там.
Ми не потрібні стали зовсім,

Нас викинули мов сміття.
Народ все пам’ятає досі,
Яким тепер буде життя?
О, Боже, Боже, Боже правий,
Чому не зжалився тоді?
Були то Сталінськії нрави
Молитви послані твої.
Народ вмирав, вмирали люди
Був голод лютий, біль і жах.
Куди не глянеш ти повсюду
Побачив б лютий, лютий крах.
Їх шкода не було нікому
І вимовити хочу я:
О, бідолашний мій народе,
Страшним часам ганьба, ганьба!!!

Ведучий ІІ:
Щоб вижити, їли абсолютно все: траву,

землю, собак, їжаків, ховрашків, мишей, ло-
вили горобців, голубів,  розривали скотомо-
гильники — і вже падалицю — брали й ва-
рили, щоб отримати навар.
Голод охопив територію з населенням 60

млн осіб, а кількість жертв досягла, за різни-
ми джерелами, від 7,5 млн до 10 млн осіб, а
іноземні дослідники називають навіть цифру
25 млн осіб. У селах навесні 1933 р. почалося
трупоїдство й людоїдство. Зареєстровано 10
тис. фактів судів над людоїдами. Це лише офі-
ційна статистика, а скільки ще не виявлених
фактів залишилося.

 Голодне лихоліття найболючіше вразило
дітей. Вони виявилися найменш захищени-
ми, бо не брали участі в колгоспному вироб-
ництві, а відтак не одержували рятівних 100—
300 грамів хліба на працюючого. За перепи-
сом 1926 р., діти віком до 14 років становили
38% сільського населення, тобто більше його
третини. Дітей віком до 4 років виявилося 16%
— тобто в голодний 1933 р. їм мало випов-
нитися по 10 років. Та не судилося. Селян до-
вели до фізичного виснаження.
Деякі батьки травили спочатку своїх дітей,

тоді випивали отруту самі, не витримуючи
голоду. Нестерпне горе, біль і розпука матерів,
які у відчаї страчували своїх дітей. Так, за спо-
гадами очевидців, жінка помила дітей, нато-
пила хату, закрила лядку й до ранку всі по-
мерли.
Ведучий ІІ:

          Відлітали душі
Вогонь танцює, наче сатана,
І пугачем кричить з пустої печі.
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Голодна смерть припала до вікна,
Регоче, задивившись на малечу.
Палає хмиз... Востаннє обнялись...
І гріє мати піч, немов для гніту...
І сльози божевільні полились...
Не зна, куди дітей своїх подіти..
Пішла б сама у тундру чи тайгу,
Злетіла в небо від морозів синє...
Але закрила в комині каглу,
Замкнула хату в сивім голосінні.
Вдивлялась у димар свій край села.
Із нього душі відлітали в вирій.
Блищали мокрі очі з-під чола,
Здригалися в усмішці щирій.

                                В. Сапон

Січень 1933 р. — пленум ЦК ВКП(б) —
виступ Й. Сталіна: «Ми безперечно добилися
того, що матеріальне становище робітників і
селян поліпшуються у нас із року в рік. В цьо-
му можуть сумніватися хіба тільки закляті во-
роги Радянської влади».
На шляхах між селами лежали трупи. Йшла

людина, впала і вмерла. Мертвих було так
багато, а живі — такі недужі, що в кращому
разі закопували своїх покійників без труни
прямо на городі чи коло хати.
Умирали цілими сім’ями, родинами, ву-

лицями, селами. По селах їздили підводи і зби-
рали трупи. Нерідко, щоб не вертатися вдру-
ге до тієї ж самої хати, на підводи клали ще
живих людей, відвозили до ями й кидали ра-
зом із мертвими.

Ведучий І: А зараз ми хочемо запросити
на цю сцену очевидця тих жахливих подій в
історії українського народу – Фещук Надію
Павлівну, в минулому вчительку математи-
ки (розповідь жительки міста Стаханова, якій
під час голодомору було п’ять років)
Ведучий І:
Не звільняється пам’ять,
Відлунює знову.
Я зітхну, запалю
обгорілу свічу.
Помічаю: не замки-
твердині, не храми –
Зкам’янілий чорнозем
Потріскані стіни плачу.
Піднялись, озиваються десятиліття.
З далини, аж немов
з кам’яної гори.

Надійшли. Придивлюсь.
Україна ХХ століття.
І не рік, а криваве
клеймо: 32-33.

Ведучий ІІ:  Визначення втрат населен-
ня від голодомору – найактуальніша пробле-
ма в процесі дослідження голодомору, бо ви-
явити всі втрати населення України протягом
1932—1933 рр. надзвичайно складно.
За переписом на 17 грудня 1926 р.,

кількість населення колишньої Радянської Ук-
раїни становила 29,0 млн. осіб, на 1 січня 1931 р.
— 31,9 млн., за переписом на 6 січня 1937 р.
— 28,4 млн. осіб. Також відомо що за чотири
роки до голодомору 1926—1930рр. кількість
населення щорічно зростала на 725 тис. осіб.
Це і є всі основні показники базової статис-
тики.
Отже, до початку голодомору (1 січня 1932 р.)

кількість жителів УРСР досягла 32,6 млн. Далі
уточнюємо, що на кінець голодомору кількість
населення дорівнювала 27,4 млн.
Це означає, що прямі втрати населення під

час голодомору досягли 5,2 млн. осіб. Наве-
дені вище показники не остаточні. У них не
зафіксовано втрати від голодомору зарубіж-
них українців Курщини, Воронежчини,
Північного Кавказу, Нижнього Поволжя і Ка-
захстану, де частка українців була великою, а
втрати від голодомору — значні. За оцінка-
ми, сумарні демографічні втрати українського
населення від голодомору в зазначених регі-
онах Російської Федерації становили близько
1,5 млн. осіб. Необхідно брати до уваги й те,
що до втрат від голодомору треба віднести не
лише прямі, а і кількоразово повторювані ско-
рочення приросту населення. Адже ненаро-
джені під час голодомору діти також не наро-
дили дітей.
Отже, сумарні демографічні втрати в Ук-

раїні від голодомору 1932—1933 рр. станов-
лять 9 млн. осіб.
А тепер просимо звернути вашу увагу на

екран (демонстрація фільму «Голодомор
1932—1933 рр. в Україні як геноцид» — час-
тина ІІ).
Помирало щодня 25 тисяч людей, щого-

дини — 1 тисяча, щохвилини — 17 осіб.
«Ми відспівали їхні чисті душі,
Вони нас не спалили у клятьбі.
Вони — простили... Але пам’ять душить:
Чи маєм право ми простить собі?»
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7.Врятована пам’ять. Голодомор 1932—
1933 рр. в Луганщині : свідчення очевидців.
— Т.1. – Луганськ, 2008. – 485с.

* * *
Горобець Д. В., Степаненко Л. Г. Урок-

реквієм (до 75-річчя Голодомору 1932–
1933 рр.)
У методичній розробці уроку, присвяче-

ному Голодомору, здійснено спробу відтво-
рити трагічні сторінки українського села почат-
ку 30-х років, використовуючи широкий ар-
сенал досліджень, які аналізують причини го-
лодомору, демонструють жахливі наслідки.
Усвідомлення масштабів трагедії, вшануван-
ня пам’яті є вищою мірою духовності. Фор-
мування якісних показників національної са-
мосвідомості майбутніх педагогів є стрижнем
освітньо-виховного процесу.

Ключові слова: Голодомор, геноцид,
річниця, національна самосвідомість.
Горобец Д. В., Степаненко Л. Г. Урок-

реквием (к 75-летию Голодомора 1932–
1933 гг.)
В методической разработке урока, посвя-

щенного Голодомору, осуществлена попыт-
ка воспроизвести трагические страницы ук-
раинского села начала 30-х годов, используя
широкий арсенал исследований, которые
анализируют причины голодомора, демон-
стрируют ужасные последствия. Осознание
масштабов трагедии и чествование памяти
— это высшая мера духовности. Формиро-
вание качественных показателей националь-
ного самосознания будущих педагогов явля-
ется стержнем образовательно-воспитатель-
ного процесса.

Ключевые слова: Голодомор, геноцид, го-
довщина, национальное самосознание.

Gorobets D.V., Stepanenko L.G. The
lesson-requiem (to the 75 th anniversary of
Starvation in 1932–1933)

The attempt to show tragic pages of Ukrainian
village at the beginning of 1930s was realized in the
methodical treatment of the lesson devoted to
Starvation. They used a wide spectrum of
researches which analyzed reasons of Starvation,
demonstrated terrible consequences. Realizing
scales of the tragedy and honoring the memory is
the highest level of immateriality. Formation of
qualitative showings of the national self-
consciousness of future teachers is the core of the
educational process.

Key words: Starvation, genocide, anniversary,
national self-consciousness.

Вшануємо пам’ять жертв голодомору
хвилиною мовчання. Прошу всіх встати.

Запалюємо свічки.
Минають роки, злітають десятиліття,

пішло в історію ХХ століття, але назавжди в
пам’яті поколінь будуть жити спогади про
страшну трагедію голодомору, здійснену за
сценарієм сталінського режиму і втілену ком-
партійним керівництвом.
Визнання трагедії – крок до відродження.

Що стоїть за цими словами?
По-перше, це усвідомлення кожним мас-

штабів трагедії.
По-друге, нестерпне бажання зробити все,

аби не допустити повторення фактів геноци-
ду власного народу.
По-третє, усвідомлюючи наслідки трагедії,

ми повинні зробити все необхідне, щоб лан-
цюг історії не перервався.
Саме на цих проблемах наголошує Пре-

зидент України В. Ющенко, звертаючись до
співвітчизників з нагоди 75-річчя Голодомо-
ру 1932—1933 рр.: «Це – знак нашої пам’яті.
Це – святий вогник, який зігріє душі загиблих.
Це – світло очищення задля нашого майбут-
нього. Ми живемо. Живе наш народ. Так буде
завжди».
А це і є вища міра духовності, якісні показ-

ники національної самосвідомості майбутніх
педагогів, формування яких є стрижнем освіт-
ньо-виховного процесу Стахановського на-
вчального комплексу, що складає перспекти-
ву подальших досліджень у цьому напрямку.
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УДК 37.036:1.001

ПІД ТЕРМІНОМ «естетичне вихо-
вання» найчастіше розуміється пев-

на технологія чуттєвого впливу на реципіє-
ента й відповідно трансформація його в нову
якість аж до духовного народження нової осо-
бистості. Починаючи із флоберівського «Ви-
ховання почуттів», подібні деміургічні особ-
ливості твору мистецтва відносили до дива
творчої натури митця, яка одна створює нову
віртуальну реальність, у якій людина може при-
лучитися до містерії ініціації й досягти апріор-
ного узагальнення власного досвіду. Осмисле-
на Адлером подібна «компенсація» та «надком-
пенсація» лишалася тривалий час предметом
швидше мистецького, ніж наукового аналізу й,
відповідно, вважалася практикою, яку ще не
скоро буде узагальнено теорією.
Мета цієї статті полягає у тому, щоб про-

аналізувати філософські аспекти естетичного
виховання сучасної школи.
Нагальна потреба створення закінченої

несуперечливої теорії естетичного вихован-
ня виникає в першу чергу у філософії освіти:
спочатку на початковому ступені навчання, а
потім і середньому. Можна з великою част-
кою вірогідності вважати, що скоро подібні
проблеми виникнуть і у вищій школі. Запрог-
рамованість використання естетичного вихо-
вання як педагогічної технології може бути
пояснена, перш за все, масовим та обов’язко-

ïðî ôiëîñîôñüêi àñïåêòè
åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ

вим характером освіти, що передбачає вико-
нання школою початково не властивих для неї
функцій, а саме перетворення її із місця здо-
буття фахових знань у певну «Школу життя»
(наприклад, Школа Амонашвілі). Таким чином,
Школа перетворюється в «соціальний ліфт»,
у якій навички соціалізації особистості стають
більш важливими, ніж власне сума отрима-
них знань.
Подібна соціалізація неможлива без есте-

тичного виховання в контексті фромівського
мистецтва любити (складової частини мис-
тецтва жити) як найбільш досконалого засобу
адаптації людини в суспільстві. Тому не є див-
ним, що естетизація навчальних предметів
стає предметом дослідження в першу чергу
педагогічної науки. З одного боку, цим вирі-
шується проблема інтенсифікації, з іншого —
загальної  гуманізації  навчального процесу.
Подібна точка зору має не тільки багато

прихильників, але й тривалу історію, причо-
му не тільки европейську. Згадаємо приклад
традиційної східної освіти: «Китайський ман-
дарин є ... тим, ким був гуманіст у нас (у
Європі) у добу Ренесансу: граматиком, з гу-
манітарною освітою, який успішно склав іспи-
ти з літературних пам’яток далекого минуло-
го. Якщо ви ознайомитесь зі щодеником Лі
Хун Чжана (1823—1901), то звернете увагу,
що навіть він найбільше пишався тим, що
віршував та був блискучим каліграфом» [1,
c. 663]. Так мандаринат як клас відкрито при-
вельований, але одночасно відкритий для всіх
формує новий ідеал Людини, про який захоп-
лено згадує далі М. Вебер: «... може, такою са-

ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß

Полянська К. В.
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мою була й наша доля, якби гуманісти свого
часу мали хоча б незначну можливість отри-
мати подібне визнання»  [Там само].
Так само европейська модель освіти пе-

редбачала ґрунтовне ознайомлення студентів
з гуманітарними науками аж до власноруч
створених літературних творів, найчастіше
віршів. Згадаємо вимоги до спудея славетної
Києво-Могилянської академії: для вступу не-
обхідно було скласти вірш класичною мовою
(грецькою, латиною, церковнослов’янсь-
кою), перекласти його на музичний лад і на-
писати партитуру для супроводу оркестру з
кількох різних інструментів. Можливо, на-
слідуючи вказаних традицій, педагогічна дум-
ка минулого століття обмежується в дослі-
дженні проблем естетичного виховання звер-
ненням до предметів виключно гуманітарно-
го циклу від музичного до образотворчого
мистецтв. Не позбавлена певної логіки по-
дібна позиція буде надзвичайно вразливою
не тільки для вищої, але навіть для середньої
школи. Останнє пов’язане з тим, що пред-
мети, якими так захоплювалися ренесансні
гуманісти в сучасній школі, вважаються чи
не другорядними, а вища школа їх не вивчає
навіть факультативно.
Сучасна ситуація з обов’язковим вивчен-

ням етики, естетики, а в майбутньому — філо-
софії в шкільному курсі не може зарадити про-
блемі, оскільки теперешні й майбутні предме-
ти є надзвичайно обмеженими (до 40 годин
на рік) і тому можуть передбачати естетичне
виховання тільки побіжно. Тому привертає-
мо увагу до праць [2], у яких  естетичне вихо-
вання розглядається при викладанні предметів
з основ наук від математики до фізики. Таким
чином підводиться філософська основа для
естетичного виховання як системоутворю-
вального концепта середньої школи. Згадані
праці були теоретичною підвалиною великої
кількості захищених дисертацій, у яких мето-
дологія естетичного виховання успішно ви-

пробовується на практично всіх предметах
шкільної програми. Подібна тенденція арти-
кулює принципову неможливість обмежити
естетичне виховання естетикою, філософією
або предметами гуманітарного циклу.
Нагадаємо наступну логічну послідовність

розвитку европейської моделі університетсь-
кої освіти: естетичне виховання порівняно
недавно виділяється з частини предметного
поля естетики (Федь А.М.), яка у свою чергу
виокремлюється із філософії  (Баумгартен),
філософія в добу Середньовіччя уявлялася вик-
лючно як релігійна філософія, остання була
тільки частиною Богослов’я. Таким чином,
необхідно розглянути витоки естетичного
виховання, відмежувавшись від еклектичних
нашарувань. Для цього згадаємо, що, не див-
лячись на певну вторинність як естетики, так
і філософії порівняно із Богослов’ям, навіть у
часи Вселенських Соборів догматичні супе-
речності (наприклад, дискусія шанувальників
ікон та іконоборців) вирішувалися за принци-
пами філософсько-естетичної аргументації [3].
Подібна аргументація дозволяє уявити

проблеми естетичного виховання не тільки як
вузькоспеціалізовані, але й суспільно значущі
показники перспективності обраного люди-
ною шляху подальшої самоактуалізації. Тому
розглянемо естетичне виховання в можливих
співвідношеннях з процесами викладання в
загальноосвітніх школах та вищому навчаль-
ному закладі.

1. Естетичне виховання можна вивчати в
контексті мистецької освіти. Саме такий по-
шук вважають перспективним більшість дос-
лідників. Негативом подібної інтерпретації
буде надзвичайна обмеженість предметного
поля в основному спеціалізованими навчаль-
ними закладами. Науковцям часто докоряють
прагненням створити певну «башту із слоно-
вої кістки», під якою можна розуміти «закри-
ту» систему (згідно з теорією Бертанлафі). Зви-
чайно, реальне життя є «відкритою» систе-



4 2 Îñâ³òà Äîíáàñó ¹ 2 (133), 2009

мою, і тому поведінка подібного об’єкта різко
відрізняється. Подібне трактування нагадує
спробу створити «башту всередині башти», і
результати дослідження мають передусім ака-
демічний, а не практичний інтерес. Для по-
долання названої суперечності необхідно роз-
ширити межі дослідження для наближення до
загальної, а не спеціалізованої освіти.

2. Естетичне виховання, як і загалом мис-
тецькі предмети, можна вивчати в контексті
повноцінної гуманістичної освіти. Для при-
кладу візьмемо музичне мистецтво як обо-
в’язкове в класичному університеті. Звичай-
но, ніхто не ставив за мету підготувати блис-
кучого виконавця музичного твору, але пері-
одичне заняття музикою фізіологічно розван-
тажувало півкулю головного мозку, пов’яза-
ну з логічним мисленням і переважно задіяну
в навчанні. Подібний підхід дозволяв засвої-
ти надзвичайно складну програму, недотри-
мання подібної вимоги перетворювало навіть
видатну особистість у трагікомічного персо-
нажа. Загальновідомим є факт, що Л. Бетхо-
вен так і не опанував усі арифметичні дії й до
кінця життя множення заміняв додаванням,
а ділення не міг використати взагалі. У свою
чергу, математики не лишилися в  боргу в
сприйнятті музики. Немає ані гарної, ані по-
ганої музики, — сказав один з них, — є тільки
великий шум, або малий.

3. Естетичне виховання можна вивчати в
ракурсі загальної культури особистості. Може
виникнути питання, який саме показник слід
вважати об’єктивним для визначення рівня
культури особистості. Само по собі опануван-
ня будь-яким видом мистецтва зовсім не
свідчить про високу загальну культуру люди-
ни. Згадаємо хрестоматійні приклади щирих
поціновувачів мистецтва та його творців і од-
ночасно в соціумі – інквізиторів та офіцерів
каральних органів. Для того, щоб не вступа-
ти в дискусію, приймемо аксіоматично модер-
не розуміння культурної людини, артикульо-

ване ЮНЕСКО, як знавця іноземних мов. Зви-
чайно, подібна практика має значну традицію,
починаючи із середньовічних європейських
університетів, спудеї яких уже на пропедев-
тичному рівні навчання повинні були вільно
володіти класичними та живими мовами.
Філософські аспекти естетичного вихован-

ня, таким чином, можна розуміти як, по-пер-
ше, питання спеціалізованої мистецької осві-
ти; по-друге, важливий чинник гуманітарної
освіти; по-трєтє, необхідну умову культурно-
го розвитку особистості. Зважаючи на вели-
ку кількість праць, присвячену першому варі-
анту, та його виражений академізм, у подаль-
шому на його дослідженні автор зосереджу-
ватися не буде.
Докладно розглянемо філософські аспекти

естетичного виховання як важливий чинник
гуманітарної освіти. Для європейської моделі
виховання оволодіння певними видами ми-
стецтва буде характерним як для виховання
особистості Лицаря (джентельмена), так і
підготовки фахівця в університеті. Нагадаємо
основні види «шляхетних» лицарських мис-
тецтв:

1. Мистецтво війни (найчастіше володі-
ння списом).

2.Мистецтво самозахисту (фехтування).
3.Мистецтво гри в шахи.
4.Полювання.
5.Віршування та музичне мистецтво.
Перші «мистецтва» швидше відносять до

того, що сьогодні дістало назву Matrial Arts:
видів фізичного та духовного вишколу, які не
можна звести до спорту, або подібне розумі-
ння буде свідченням їхньої деградації та зане-
паду. Зважаючи на очевидну полемічність
подібного розуміння, звернемо увагу на
вміння складати вірші та грати на музичних
інструментах. Як було зазначено вище, подібні
вміння вимагались і від майбутніх студентів.
Так, майбутній пошукач університетського
диплома мав оволодіти науками про слово
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(граматика, риторика, логіка); науками про
число (арифметика, геометрія, музика, астро-
номія) та класичними мовами (грецькою, ла-
тиною тощо). Наголошуємо, що вивчення му-
зичного мистецтва не було музичною освітою
в сучасному розумінні. Це пов’язане з тим, що
більшість використованих учнями в Середньо-
віччі музичних інструментів були простими із
сучасного погляду й не потребували трива-
лого часу  для опанування. Крім цього, у пра-
вилах поведінки лицаря часто підкреслюва-
лося, що необхідно уникати ... відмінного ви-
конавства, яке личить швидше найманим му-
зикам, але ніяк не шляхетній людині. Оскіль-
ки студенти намагалися наслідувати саме ідел
Лицаря, а статути університетських корпо-
рацій мало чим відрізнялися від гонорового
лицарського кодексу, їхнє ставлення до музи-
ки було аналогічним.
Уміння грати на музичних інструментах

для лицаря не передбачало знання нотної гра-
моти, отже, про розуміння ним закінченої
теорії музики не може бути й мови. Часто
подібні вміння були надзвичайно прозаїчни-
ми: музика розумілась як засіб з висловити
почуття та укласти вигідний шлюб, і тому
про естетичне виховання в сучасному ро-
зумінні теж не йдеться. На противагу лица-
рю, спудей, безумовно, був ознайомлений з
теорією музичного твору, і тому його твор-
чий пошук був ніяк не вдалою імпровізацією,
а композиторскою роботою згідно тогочас-
ними канонами. Але подібна практика ніяк
не була пов’язана з естетичним вихованням.
Музичний твір був родом розумового виш-
колу, оскільки базувався на піфагорейських
уявленнях про орфічні мотиви музичного ми-
стецтва, базовані на гармонії небесних сфер
згідно з відношенням «золотого перетину».
Тому відмінне створення музичних творів, як
і астрономічні дослідження, було свідченням
оволодіння практичною математикою. Та-
ким чином, оволодіння музикою в класич-

ному европейськомму університеті було не
просто мистецькою практикою, а дозволяло
через піфагорійську теорію чисел долучити-
ся до естетичного виховання в найвищому
розумінні, а саме містеріальне втягування
особистості в принципово нову «віртуальну»
реальність і після зіткнення в ній із жахливи-
ми проекціями власної самості дива наро-
дження нової особистості.
Подібну особистість, із чітко структурова-

ними системами пріоритетів та життєвих ус-
тановок, отриманими в результаті духовного
народження, можна було навчати спеціалізо-
ваних предметів. Однак, до такого студент
готовий не більше, ніж tabula rasa, на якій ще
тільки передбачалося накреслювати нові пре-
красні ідеї.
Естетичне виховання можна вивчати в

ракурсі підвищення загальної культури осо-
бистості, за допомогою вивчення іноземних
мов. На перший погляд, мовленнєва компе-
тентність являє собою те саме, що й музич-
не мистецтво – рід розумового вишколу,
тільки характерної для Християнської доби,
тоді як піфагорійська теорія була визначаль-
ною для Античності. Дійсно, вивчення кла-
сичних мов як засіб навчання відомий у
Європі не раніше заснування перших універ-
ситетів, але відповідне знання не передба-
чало можливість спілкування з носіями
мови. Герой Я. Флемінга з  гумором гово-
рив, що знання латини зовсім не допомагає,
коли в Римі намагаєшся замовити філіжанку
кави. Усі класичні мови (латина, грецька,
церковнослов’янська, давньоєврейська
тощо)  є зразками мертвої мови. Така сама
ситуація на Сході, де мовою науки та релігії є
вень-ян — класична писемна мова, яка має
мало спільного з розмовною  та яку треба
вчити як іноземну. Приклад показує, що в
Китаї, де досі відчутні регіональні мовні особ-
ливості, аж до того, що китаєць із Півночі
може не розуміти китайця на Півдні, оскіль-
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ки вони послуговуються різними діалектами
(Пекінським та Шанхайським), мова науки
стає головним засобом об’єднання країни.
Виділимо головні особливості підготов-

ки фахівців у середньовічному університеті.
Це вивчення наук про слово (граматика, ри-
торика, логіка), наук про число (арифмети-
ка, геометрія, музика, астрономія) і класич-
них мов. Як бачимо, на початковому рівні не
було предметів, які відповідали за естетичне
виховання прямо. І навіть опанування іншо-
мовної культури було залежним від культур-
ної компетентності студента в контексті теорії
універсального знання. Згадаємо твори Абе-
ляра, у тому числі й автобіографічні, де він
згадує свою перемогу в диспуті про універ-
салії. Подібні наївні уявлення у ХХ столітті
закінчуються створенням чіткої концепції
Хомського про універсальну граматику, що
базується на уявленні про спільні корені відо-
мих мов. Подібні уявлення вже в середньо-
віччі дозволили говорити про підготовку
універсального фахівця, який був здатний до
самонавчання аж до самоактуалізації, оскіль-
ки знав єдину універсальну теорію, до якої
можна було звести всі новітні досягнення су-
часної науки. Естетичне виховання було
тільки формальною ознакою оволодіння
філософії освіти як філософії життя. Таким
чином, можна зробити попередній висновок
про естетичне виховання як системоутво-
рювальний чинник усієї освіти вищої школи,
що базується на єдиній теорії універсально-
го знання. Історично в античні часи подібна
теорія була пов’язана з уявленнями про
орфічні мотиви музичного мистецтва піфа-
горійської школи. Спадкоємцем подібних те-
орій у добу християнства стали системи ли-
царського виховання та університетські сис-
теми, у яких універсальне знання естетичної
досконалості розумілося через вивчення іно-
земних мов. У модерну добу таким засобом
виховання буде університетська система ан-
гло-американського типу. У ній університет
розуміється, у першу чергу, як середньовічна

або сучасна корпорація. В Україні універси-
тетська освіта нагадує швидше не англійсь-
ку, а французьку модель, оскільки існує
Міністерство освіти і науки, ВАК та інші орга-
ни, рішення яких мають обов’язковий харак-
тер для будь-якого навчального закладу. Тому
цікавим буде спрогнозувати, як може розви-
ватися модель естетичного виховання в ук-
раїнських реаліях. Як видно з вищенаведе-
них прикладів, естетичне виховання завжди
базувалося на теоретичних засадах античної
та християнської філософії. Звичайно, наве-
дені приклади піфагорійської теорії та універ-
сального знання були найбільш відомими, але
зовсім не єдиними. Тому майбутнє українсь-
кої системи естетичного виховання рано чи
пізно буде базуватися на здобутках українсь-
кої філософії. Формальними ознаками україн-
ської філософії, починаючи з часів Григорія
Сковороди, буде антеїзм, кордоцентризм та
екзистенціоналізм.
Згадаємо основні риси антеїзму, який, на

думку автора, буде визначати основні на-
прямки розвитку естетичного виховання в
українській школі. Одна з найбільш поши-
рених теорій вважає, що цей термін похо-
дить від міфологічного героя Антея, сина
матері Землі та смертної людини. Від боже-
ственної матері він успадкував надзвичайні
властивості, головною з яких була мож-
ливість доступу до невичерпних сил Землі.
З іншого боку, від смертної людини він ус-
падкував смертну природу. У таких випад-
ках матері намагалися дати максимальний
захист своїм дітям. Згадаємо мати Ахілла,
яка купала свого сина у водах Стікса, від
чого його тіло стало міцніше за крицю. Мати
Антея також давала сили сину, коли той
торкався до неї. Тому в боротьбі, коли суп-
ротивники кидали Антея на землю (цей
прийом і досі вважається найбільш травма-
тичним у боротьбі), він піднімався ще більш
могутнім та досконалим, немов ілюструю-
чи давнє німецьке прислів’я: «Те, що не вби-
ває, мене робить мене сильнішим».  Інший
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герой  Геракл  зміг перемогти  Антея ,
відірвавши його від землі.
Під Землею метафорично розуміється Тра-

диція. Таким чином, головною особливістю
естетичного виховання в майбутній ук-
раїнській школі серед іншого може бути її тра-
диціоналістський характер. У майбутньому ав-
торитетна та компетентна група фахівців по-
винна визначити філософію розвитку україн-
ської школи на основі фундаменталістських
цінностей. Реалізація подібних цінностей
може визначити основні напрямки естетич-
ного виховання в майбутньому.
Підсумовуючи вищевказане, автор зосе-

реджує увагу на таких висновках:
1. Естетичне виховання не може бути зве-

дене до мистецького виховання в будь-якій
формі, від музичного до образотворчого.

2.Філософською основою естетичного
виховання можуть вважатися загальні філо-
софські концепції відповідного періоду від
піфагорійської теорії античності до універса-
лізму середньовіччя.

3.Майбутнє естетичного виховання украї-
нської школи буде базуватися на здобутках ук-
раїнської філософії (антеїзм, кордоцентризм,
екзестинціоналізм).
Перспективи подальших досліджень по-

в’язуємо із розкриттям сутності класичної
української філософії стосовно естетичного ви-
ховання у школі.
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Полянська К. В. До питання про філо-

софські аспекти естетичного виховання
У статті проаналізовано філософські ас-

пекти естетичного виховання сучасної шко-

ли. Історичний аналіз дозволяє зробити ав-
тору попередні висновки про те, що есте-
тичне виховання є системоутворювальним
чинником усієї сучасної освіти й базується
на філософських теоріях відповідного періо-
ду розвитку людства. Таким чином, майбутнє
естетичного виховання в українській школі
буде тісно пов’язане з класичною українсь-
кою філософією.

Ключові слова: естетичне виховання, су-
часна школа, антеїзм.
Полянская Е. В. К вопросу о философ-

ских аспектах эстетичного воспитания
В статье анализируются философские ас-

пекты эстетического воспитания современ-
ной школы. Исторический анализ позволя-
ет автору прийти к предварительным вы-
водам о том, что эстетическое воспитание
можно считать системообразующим факто-
ром всего современного образования, кото-
рое основывается на философских теориях
соответсвующего периода развития челове-
чества. Таким образом, будущее эстетичес-
кого воспитания в украинской школе будет
определятся класической украинской фило-
софией.

Ключевые слова: эстетическое воспита-
ние, современная школа, антеизм.

Polyanska K.V. To the question about
philosophical aspects of esthetic education

Philosophic aspects of esthetic upbringing of
modern school are analyzed in the article. Historic
analysis let the author make the preliminary
conclusions that the esthetic upbringing is
systemforming of all modern education and is based
on the philosophic theories of proper period of
mankind development. This way, the future of the
esthetic upbringing in the Ukrainian School will be
closely connected with the classic Ukrainian
Philosophy.

Key words: esthetic education, modern school,
anteism.
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Погребняк А. Г.,
Горпинченко Г. В.

неможливого в рамках культури
совісті. У результаті чого вони зму-
шені вести подвійну гру: при скла-
данні правдоподібних звітів, показ-
ників- результатів своєї професійної
діяльності, з одного боку, а з іншого,
– треба робити вигляд, що все є в
повному порядку, бо можуть бути
досить негативні наслідки для самих
учителів.
Виходячи з реалій шкільного жит-

тя, виникає питання: чи можливо
створити такі умови навчання  та
формування особистості школяра, у
яких стимулюються його: самотво-
рення, самовиховання, самоосвіта,
саморозвиток та інші позитивні
само...? Якщо можна, то як?
Це питання в різні роки своєї

роботи в школі один з авторів обго-
ворював з рядом відомих наших уче-
них, зокрема з А.І. Алексєєвим (ка-
федра інженерної психології та
гігієни праці Ярославського універ-
ситету), І.В. Равіч-Щербою  і О.А. Ко-
нопкіним  (НДІ загальної та педаго-
гічної психології АПН РСФСР),
П.М. Андріановою (НДІ ТНПОр
АПН СРСР), В.М.  Мадзігоном (НДІ
педагогіки України),Ю.З.  Гільбухом
(НДІ психології України) та ін.
Якщо рушійними силами, дже-

релом розвитку особистості є
внутрішні суперечності, що виника-
ють в активному, діяльному пізнанні
дитиною [3, с.10—11], і супереч-
ності сприйняття навколишнього
світу, що  створюють враження но-
визни й захоплення, сприяють про-
суванню вперед на шляху все більш
складних засобів освоєння навко-

1 Під станом здоров’я ми розуміємо здоро-
в’я фізичне, психічне й моральне.

УДК 371.7

КУЛЬТУРА (від лат. сultura —
обробіток, виховання, осві-

та, розвиток, пошана) — історично
певний рівень розвитку суспільства,
творчих сил і здібностей людини,
виражений у типах і формах органі-
зації життя та діяльності людей, а та-
кож у створюваних ними матеріаль-
них і духовних цінностях. ...Включає
в себе предметні результати діяль-
ності людей (машини, споруди, ре-
зультати пізнання, твори мистецтва,
норми моралі й права і ін.), а також
людські сили і здібності, способи та
форми спілкування людей ... [1,
с. 669]. У педагогічній системі «учень
– вчитель» може бути три типи куль-
тури: культура сили, культура совісті
та культура провини [2, с. 553].
Слід визнати, що в умовах існу-

ючого командно-адміністративного
управління навчальним процесом у
сучасній школі домінує культура сили
(обов’язкове загальне, ...учень зобо-
в’язаний, повинен і ін.). І не випад-
ково шкільні вчителі відзначають, що
умови їх роботи в школі, з кожним
наступним роком (десятиріччям), усе
більше й більше ускладнюються, ос-
кільки школярі все більше й більше
виявляють негативне ставлення до
обов’язкового навчального процесу
в школі, а адміністратори шкіл коман-
дно вимагають від учителів нерідко

ÍÀÂ×ÀÍÍß, ÐÎÇÂÈÒÎÊ
òà ñòàí çäîðîâ’ÿ1   ó÷íÿ
ÍÀÂ×ÀÍÍß, ÐÎÇÂÈÒÎÊ
òà ñòàí çäîðîâ’ÿ1   ó÷íÿ
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лишньої дійсності [4, с.109], то, виходячи з
такої суперечливості, можна побудувати «Ро-
бочу схему механізму формування позитив-
них стимулів розвитку особистості підлітка».
За допомогою такої «Робочої схеми» можна
оптимізувати навчально-виховний процес і
максимально можливі результати для кожно-
го учня при максимально можливій його мо-
тивації можуть бути досягнуті в найкоротший
проміжок часу його роботи над собою. Ме-
ханізм повинен працювати наче в автоматич-
ному режимі при направляючій і коригуючій
ролі вчителя в рамках культури совісті. Але як
це зробити в реальній педагогічній практиці?
Зазвичай, таку оптимізацію вчитель

здійснює спочатку як внутрішній план дій, по-
чинаючи з виявлення особливостей співвідно-
шення кількісних і якісних показників наван-
тажень на учня й одержуваних при них ре-
зультатах (продуктивностях). Здійснюється це
самим учителем інтуїтивно, на основі інфор-
мації, що одержує з його ж спостережень. Далі
проводить аналіз планування та реалізацію.
Про індивідуальний підхід, про врахування
вчителем індивідуальних особливостей учня
в навчальному процесі багато говорять інспек-
тори-методисти, які перевіряють якість робо-
ти вчителя, але ніхто з них не береться пока-
зати, як це робиться на практиці  в цих
конкретних умовах. Таким чином, проблема
виявлення особливостей співвідношення на-
вчання та розвитку, урахування яких не-
обхідні для оптимізації навчально-виховного
процесу в рамках культури совісті, є досить
актуальною з точки зору педагогічної прак-
тики.

З метою пошуку відповіді на питання «У
чому ж полягає та суперечливість, яка доз-
воляє виявити механізм детермінації особли-
востей співвідношення навчання та розвит-
ку учня при реалізації конкретного виду діяль-
ності?», яке, за ствердженням Ж. Піаже,
«... відкриває шлях до наступної стадії пізна-
вального розвитку» [5, с. 226], з метою по-
шуку шляхів оптимізації навчально-виховно-
го процесу на основі виявлених індивідуаль-

них особливостей співвідношення навчання
та розвитку учня, ми й вирішили провести
описаний нижче лонгітюдний експеримент.
Хочемо показати результати нашого дослі-
дження з урахуванням наслідків реалізації їх
на практиці.

Перш за все, ми виходили з припущення,
що не відіграє ролі чого вчити, а важливо як
вчити. А тому для експериментального ви-
явлення індивідуальних особливостей взає-
мозв’язку між навчанням і розвитком учня
треба використовувати такий вид навчальної
діяльності, який дозволяє оцінювати рівні на-
вчальних навантажень учня (в одиницях
інформації), з одного боку, та відповідних їм
продуктивностям – наслідках навчальної
діяльності учня (у тих же одиницях інформації)
— з іншого; результати низки серій експери-
ментів можуть бути представлені у вигляді
графіків, що виражають залежність швидкості
переробки інформації (продуктивності) від
швидкості пред’явлення інформації (кількісних
і якісних показників навантаження, інтенсив-
ності діяльності випробуваного учня). І на
підставі результатів їх аналізу робити відповідні
висновки.
Наші завдання: 1) розробити спеціальний

математичний апарат на основі базових ідей
теорії інформації та зв’язку [6], що дозволяє
оцінювати дозовані навчальні навантаження
учня, і відповідні до них продуктивності —
результати навчальної діяльності; 2) побудова
графічних моделей, що відображають особли-
вості протікання навчального процесу у виг-
ляді залежності рівня розвитку школяра від
його навчання; 3) аналіз отриманих резуль-
татів і врахування їх з метою корекції (опти-
мізації) навчального процесу (забезпечення
позитивного зворотного зв’язку).

Методичною основою дослідження є: по-
ложення про співробітницво суб’єктів педа-
гогічнї взаємодії та концептуальне положен-
ня теорії педагогіки про творчий характер пе-
дагогічної діяльності.
Таке експериментальне дослідження ми

провели в шкільному радіоспортивному гуртку
при навчанні дітей прийому та передачі інфор-
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мації сигналами телеграфного коду Морзе за
авторською програмою навчання (зокрема, при
нарощуванні швидкості слухового прийому із за-
писом текстів рукою й передачі сигналів при ви-
користанні звичайного телеграфного ключа).
Нижче мова буде йти тільки про процес наро-
щування швидкості слухового прийому.

Методи дослідження: спостереження та
аналіз результатів роботи успішних керівників-
тренерів таких же гуртків в Україні, як
О.Д.  Кірєєв (Донецьк), А.І. Гусєв (Київ),
М.А. Задорожній (Херсон), І.А. Овчаренко
(Симферополь) та ін., вивчення їх досвіду;
співбесіди з учнями, батьками, учителями; ан-
кетування, тестування; методи оцінювання
суддівських колегій на змаганнях різних рівнів,
включаючи й першості СРСР тощо.
Індивідуальні контрольно-тренувальні за-

няття (КТЗ), метою яких є виявлення рівня
сформованості та особливостей протікання
процесу формування  навичок  прийому
текстів (літерних або цифрових) обсягом 250
знаків, які передаються телеграфним кодом
Морзе і приймаються із записом текстів ру-
кою, пропоновані учням з дискретно подава-
ними швидкостями. Ці КТЗ ми проводили в
такому порядку (за такою схемою):

1) починали КТЗ з тестування: проводи-
ли «Коректурну пробу» з метою виявити деякі
особливості довільної уваги й низки інших
особливостей випробуваного учня перед тре-
нувальним процесом прийому радіограм [7,
с. 14—22];

2) потім подавали контрольні тексти, запи-
сані на магнітних носіях. Швидкість подання
першого тексту була такою, при якій випробу-
ваний учень повністю переробляє ту інформа-
цію, що подається, тобто записує текст радіо-
грамами без помилок, як кажуть, «чисто», —
припустимо, що зі швидкістю 60 зн/хв;

3) після прийому кожного тексту вчитель-
тренер запитував у учня: «Помилки?»2 Якщо
була відповідь «Чисто», то переходили до
наступної швидкості прийому, більшій на 10

зн/хв, тобто на швидкість 70 зн/хв. Якщо ж
виявлялося, що, за суб’єктивними оцінками
самого учня, була допущена хоч одна помил-
ка, то цей же текст або такий же за рівнем
ентропії текст подавався з тією ж швидкістю
повторно;

4) по мірі того, як швидкості прийому
текстів з помилками збільшували, то й
кількість повторних їх подань на кожній на-
ступній швидкості також збільшували по-
слідовно (по два, три, чотири, п’ять тощо
разів подавали випробуваному один і той же
текст або його іноваріанти) ;

5) після того, як випробуваний учень ска-
же, що помилок багато (п’ять-шість і більше
пропущених або перекручених знаків, за його
суб’єктивними оцінками), то кожна швидкість
наступних подань текстів була нижчою на 10
зн/хв, і кількість подаваних текстів на цій же
швидкості також зменшували на один текст
(по чотири, по три і т.ін. рази повторювали
прийом одного й того ж тексту на кожній
швидкості). Кількість прийнятих швидкостей,
у зворотному напрямку їх поступового зни-
ження, було 6—5 , а може, і більше, залежно
від рівня спортивної підготовленості учня;

6) закінчували КТЗ повторенням «Корек-
турної проби» протягом 7 хвилин [7, с. 12—
14]. Ці два різних види діяльності (коректурна
проба й запис прийнятих радіограм рукою)
взаємно добре моделюють один одного;

7) проводили КТЗ протягом 2-х годин.
Після КТЗ усі записані рукою тексти пере-

віряли: визначали, скільки й на яких знаках
зроблено спотворення, на яких знаках зроб-
лено пропуски; скільки тих і інших разом до-
пущено помилок на кожній швидкості прийо-
му. Далі обчислювали кількість поданої, пе-
реробленої та втраченої інформації учнем у
кожному записаному ним тексті, користую-
чись математичними співвідношеннями, що
наводяться в [Там само]. Потім визначали се-
редні значення кількості поданої та перероб-
леної інформації на кожній швидкості прийо-
му, використовуючи відомі методи математич-
ної статистики, і будували графік (рис.1 або

2 На змаганнях зі спортивної радіотелеграфіі та з багато-
борства радистів записана радіограма приймається до залі-
ку, якщо в ній допущено не більше 3-х помилок.
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рис.2). При цьому було виявлено, що в одних
випробуваних учнів графік має вигляд, пока-
заний на рис. 1, а в інших — як на рис. 2.
Усі графіки, отримані за результатами всіх

КТЗ кожного учня цього навчального року,
будували на одному його аркуші, в одній і тій
же системі координат, як показано на рис. 3.
На основі результатів коректурної проби бу-
дували гістограми  КТЗ. Отримані в кінці КТЗ
порівнювали з тими, що були на початку КТЗ.
Аналізували, робили висновки про втому,
особливості довільної уваги тощо.
За особливостями такого графіка (графіків)

та гістограм ми визначали індивідуальні особ-
ливості співвідношення рівнів навчання та
розвитку кожного учня-спортсмена на цей
момент часу його навчання. Зокрема, ми
визначали:

1) максимально можливу (оптимальну)
швидкість тренувального прийому, на якій
продуктивність тренувального процесу для
цього спортсмена має максимальне значення
— ось тут і є те протиріччя,  про яке гово-
рилося вище;

2) особливості структури нових трену-
вальних текстів (яких знаків потрібно  ввести
в тексти більше, а яких — менше), що ми го-
тували для наступної серії індивідуальних тре-
нувальних занять (ІТЗ) учня;

3) тактику виходу на оптимальну
швидкість тренування, тривалість «перебу-
вання» на ній і особливості виходу з трену-
вального процесу;

4) за узагальненим графіком (рис. 3) шля-
хом екстраполяції робили обґрунтовані про-
гнози на найближче майбутнє;

5) виявляли інші індивідуальні особливості
учня.
Ми вважаємо, що ці дані детермінують

особливості «Робочої схеми» подальшої само-
стійної роботи учня-спортсмена. Це, з одного
боку, а з іншого, — у процесі обговорення от-
риманих результатів з учнем він набуває здат-
ності до формалізованого або аксіоматичного
усвідомлення та висловлення конкретних
ідей, практична реалізація яких веде його по

шляху самовдосконалення. Тут, ми вважаємо,
у дитини починають формуватися нові спо-
соби мислення.
Усі отримані результати аналізували, по-

рівнювали з результатами раніше проведених
КТЗ, обговорювали з учнем, ураховували в
подальшій роботі не тільки при нарощуванні
швидкості прийому, але й проводили індиві-
дуальну роботу з метою сприяння його само-
пізнання, самоусвідомлення й самовдоскона-
лення; робили відповідні висновки, прогно-
зи, рекомендації, будували плани. Прогнози
на найближчі 1—2 місяці в спорті були такі:
якщо будеш тренуватися ось так.., і ти будеш..,
то до таких-то наступних змагань або... бу-
деш мати максимально можливий такий-то
... результат. Це видно з графіків рис. 3. При
цьому ти можеш претендувати на... . І всі наші
прогнози, як правило, збувалися. Учні сприй-
мали їх на повному серйозі й реагували досить
активно. А участь у змаганнях різних рівнів,
що періодично повторювалися, наші учні роз-
глядали як процес підведення підсумків, от-
римання відносних оцінок результатів їх прак-
тично самостійної роботи над собою.
На підставі отриманих даних про індивіду-

альні особливості учня ми готували спеціальні
тексти для самостійних його ІТЗ протягом най-
ближчих 4—6 тижнів. Записували ці тексти на
магнітний носій. У цьому ж пакеті з фоногра-
мою для кожного учня були зазначені номери
тих текстів, які учень, після кожного ІТЗ, пере-
віряв і результати повідомляв учителеві-трене-
ру. Учень проводив свої ІТЗ у будь-який зруч-
ний для нього час у приміщенні шкільної ама-
торської КХ радіостанції. І так до наступного
КТЗ, зазначеного в розкладі.
Про майбутнє сьогодні КТЗ, відповідно до

розкладу, кожного разу вчителеві-тренеру на-
гадував сам учень, і вони домовлялися про
час спільного проведення КТЗ. До КТЗ і після
нього кожен зі школярів тренувався самостійно,
без будь-яких нагадувань їм з боку вчителя —
мікроклімат контактної групи гуртківців стиму-
лював усі їх позитивні само.., включаючи й са-
моврядування. Результати самоперевірки
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учня, після обговорення з учителем, учитель
фіксував у спеціальному журналі реєстрації
поточної успішності й досягнень учня. Такі
журнали були заведені на кожного учня.
Одержувані результати та їхнє обгово-

рення.
Графіки, побудовані за результатами інди-

відуальних КТЗ різних учнів, виходили двох

Виявлені нами екстремальні максимуми на
одержуваних нами графіках указують на те,
що  існують  обмеження  дії  принципу
В.Л. Занкова  «Навчання на високому рівні
трудності й вивчення матеріалу у швидкому
темпі» [8, с. 48]. При намаганнях реалізувати
його в рамках культури сили обов’язково бу-
дуть негативні, антицільові наслідки.
Нами було встановлено, що все це пов’я-

зано не тільки з особливостями рефлекторно-
го зв’язку типу «стимул-реакція», особливос-
тями сприйняття як наслідку стомлюваності,
які виявляються за результатами «Коректур-
ної проби», але й з особливостями нічного сну
— важливого показника стану здоров’я учня.
Для виявлення особливостей нічного сну

наших учнів ми  використовували «Формулу
сну» К.К. Платонова [9, с. 123] і спеціальну
анкету; розробили свою систему4 кількісної та
відносної оцінок результатів опитування дітей
з метою виявлення, для кого з них проблема
сну є найбільш актуальною. Будували їх ран-
гові послідовності, результати обговорювали
з дітьми та їх батьками.
Виявлені при кожному КТЗ індивідуальні

особливості нарощування швидкості прийо-
му на цьому рівні сформованості навичок
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3 Швидкість прийому, на якій має місце максимальна
продуктивність діяльності учня, ми називали «граничною»
для цього учня.

видів: в одних учнів вони були такі, як пока-
зано на рис. 1, а в інших — такі, як показано
на рис. 2. Лінії зі стрілками виражають за-
лежність продуктивності учня від швидкості
подачі інформації. Пряма – бісектриса кута –
виражає ідеальний варіант: повну переробку
інформації при будь-якій швидкості подачі
інформації.

У першому (рис.1), заходження в область
позамежних, пограничних швидкостей 3 вик-
ликає великі руйнування (інтерференцію) ра-
ніше сформованих навичок прийому окремих
знаків. Це видно з порівняно великої кількості
допущених помилок (утрати інформації) при
прийомі тих же текстів на тих же швидкостях,
але при зворотному переході від більш висо-
ких швидкостей прийому на більш низькі. Як
правило, це є характерним для екстерналів.

В інших (рис. 2) такий же захід в область
позамежних швидкостей призводить до мен-
шої інтерференції  й до більш швидкого фор-
мування навичок прийому. Така особливість
переробки інформації є характерною для
інтерналів.
При обговоренні цих фактів з учнями ми

пояснювали це так: рівень інтеграції (єдності)
тіла, розуму й духу (волі) в інтерналів вищий,
ніж у екстерналів. І цей факт ми використову-
вали як відправний пункт з метою перебудо-
ви свідомості дитини-екстернала, зміни її
ставлення до самої себе, зміни способу її існу-
вання в напрямку більшої досконалості душі й
тіла, формування вольової підготовки.
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прийому в кожного учня, як було сказано
вище, ми враховували при підготовці завдань
(фонограм) для їх самостійних ІТЗ. У цьому,
ми вважаємо, полягає реалізація «Робочої схе-
ми» в процесі навчання — особистісно орієн-
товане навчання — індивідуальний підхід.
Крім методичних рекомендацій та вказі-

вок, усім учням, повязаних зі спортивною
підготовкою, а особливо тим, у кого був графік
типу рис.1, ми радили звернути увагу на стан
їх здоров’я. Бо проблеми зі здоров’ям нега-
тивно позначаються не тільки на особливос-
тях динаміки продуктивності діяльності учня
в процесі нарощування швидкості прийому,
але й на успішності його навчання в школі, і
на..., і т.п. При цьому радили їм зайнятися ран-
ковим бігом за правилами, які їм (йому) ми
пропонували: водними процедурами та об-
тиранням масажним рушником до появи при-
ємної теплоти — відновними засобами, ефек-
тивність яких уже перевірена та підтвердже-
на їх старшими товаришами. Акцентували
увагу й на тому, що здоров’ю може допомог-
ти аутотренінг [10, с. 213—223] – вправи з
метою саморозслаблення м’язів, що виклика-
ють зниження емоційної напруженості й  го-
тують умови для переходу від стану неспан-
ня до сну. Як це робити, ми пояснювали ба-
жаючим і пропонували відповідні посібники.
Особливо продуктивними є такі пропо-

зиції й рекомендації, коли є що і з чим ким по-
рівнювати (результати цього учня — з резуль-
татами більш успішних учнів як у спорті, за
успішностю в класі, так і за станом здоров’я).
На підставі безлічі відомих з цієї теми публі-
кацій у журналах «Наука и жизнь», «Здоровье»
та ін. ми зробили спеціальну добірку матері-
алів і пропонували її своїм учням та їхнім бать-
кам після обговорення результатів КТЗ та
інших тестових обстежень дітей. Більш актив-
но на таку інформацію реагували мами. Вони
підключали до такої домашньої самодіяльності

батьків, і ті включалися в спільну роботу зі свої-
ми дітьми.
За результатами, що ми одержували при

наступних КТЗ та інших тест-проб (а діти бе-
руть участь у них з великим бажанням і до-
питливістю), було видно, наскільки ефектив-
ними є ті зусилля, що їх розпочинали діти. Ви-
явлені показники були приводом до оптимі-
стичних висновків, і в подальшому діти про-
довжували самостійно працювати над со-
бою5. Ми звертали увагу своїх учнів ще й на
такі ефективні засоби, як контрастний душ, са-
уну з холодним басейном, ложку меду перед
нічним сном тощо.
З метою контролю стану здоров’я наших

учнів ми щорічно звертали увагу й на такі по-
казники кожного 6—8-класника, як його: зріст,
вага тіла, об’єм грудної клітки (за результата-
ми медогляду), рівень тривожності та депресії,
особливості нічного сну (тестували дітей ми
самі). Потім обчислювали значення цих же
показників для «середньостатистичного учня»
кожної паралелі класів (їх було по чотири кла-
си) для того «учня», який навчається в нашо-
му гуртку, і для такого ж його «однокласни-
ка», який у гуртку не навчається, і порівнюва-
ли їх. Виявилося, які динаміка результатів кра-
ща в тих учнів, що навчаються в гуртку. Крім
того, було помічено, що  точка на осі «Екстер-
нальність—інтернальність» з роками посту-
пово зміщується в бік інтернальності в тих
учнів, які навчаються в гуртку, чого не може-
мо стверджувати, на жаль, про інших їхніх од-
нокласників, і, перш за все, про хлопців (!).
Ми інтерпретували цей факт як підвищення
самооцінки й упевненості наших гуртківців у
своїх силах. Усі ці показники ми використо-
вували як реальні факти з метою показати
школярам та їх батькам, що: Бог дає тільки тим,
хто силиться; розвивається тільке те, що тре-

4 Пізніше ми застосували цю систему для підбиття
підсумків «Інтелектуальних тест-ігор-змагань» як засіб підви-
щення ефективності  навчального процесу в початкових кла-
сах загальноосвітньої школи [13].

5 У нас був один учень, який страждає від епілепсії. Він
навчався в нашому гуртку. Після тривалих спостережень ми
запропонували йому зайнятися медитацією. До теперішньо-
го часу він продовжує ці заняття. За його словами, кількість
нападів (приступів) істотно скоротилася, знизилася їх гос-
трота.
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нується; здоров’я – це наслідки наших думок,
відчуттів, свідомої цілеспрямованної  само-
діяльності.
Зверталися ми до вчителів, які працюють

у цих класах, з проханням оцінити за п’яти-
бальною системою всіх учнів цих класів за
такими критеріями їх моральної стійкості, як:

1) відповідальність (уважність, адек-
ватність ситуативної активності, пильність,
працездатність, психологічна самоналашто-
ваність, надійність);

2) відповідність індивідуальної свідомості
та самосвідомості громадським еталонним
нормам поведінки;

3) здатність розрізняти характер і мотиви
в моральних та  аморальних вчинках;

4) нетерпимість до аморальних дій та
вчинків;

5) стійкість моральної позиції.
Проводили статистичну обробку «сирих»

результатів, і методом порівняльного аналізу до-
ходили висновків: вони кращі в підлітків, які зай-
маються в нашому радіоспортивному гуртку.
І ще один дуже характерний, на наш по-

гляд, момент: переважна більшість наших
учнів, які займалися в радіоспортивному гур-
тку, звичайно ж, мали бажання отримати
спортивні розряди  відповідно до вимог
«Єдиної Всесоюзної спортивної класифікації»,
але чесно! Отримати нагрудний значок відпо-
відного йому розряду для більшості з них не
було метою. Мета їх була: досягти тої межі, за
якою відкривається шлях до наступної стадії
розвитку.
У шкільних навчальних класах, на уроках

вони були досить активними та успішними.
Вони брали участь в олімпіадах і конкурсах
різних рівнів з математики, фізики, хімії та
інших навчальних предметів. І, звичайно ж,
брали участь у спортивних змаганнях різних
масштабів, а найкращі з них — і в першостях
СРСР (з багатоборства радистів6 серед юнаків
у складі збірних команд України протягом
більше двох десятиліть).
До теперішнього часу з колишніх наших

гуртківців є 14 майстрів спорту СРСР, кілька
кандидатів і докторів наук, один академік, ряд

успішних інженерів високого класу, ..., є ди-
ректор спільного німецько-українського
підприємства (він же майстер спорту міжна-
родного класу). Географія їх машкання на цей
час досить широка і включає такі міста, як До-
нецьк, Київ, Москва, Калінінград, як вони ка-
жуть Пітер, Ростов-на-Дону та ін. Багато хто
з них володіють англійською мовою. І це тому,
що спочатку в школі вони вивчали англійську
не для оцінки вчителя, а для того, щоб успіш-
но спілкуватися з радіоаматорами-коротко-
хвильовиками всього світу, працюючи на
шкільній колективній радіостанції. Директор
школи іноді говорив керівнику гуртка: «Твои
выкормыши». При зустрічах дехто з них го-
ворив, що радіоспортивний гурток був найяс-
кравішою плямою в їх шкільному житті7.

Отже, виділимо такі основні моменти:
1) для того, щоб спонукати підлітка до

цілеспрямованого навчального або трену-
вального процесів, треба спочатку допомог-
ти йому навчитися бачити проблеми, почи-
наючи зі своїх проблем, формувати потреби,
ставити перед собою цілі, вибирати відповідні
засоби для їх досягнення з урахуванням умов,
формувати мотиви й активно діяти. Викори-
стовуючи показники, що відображають його
індивідуальні особливості взаємозв’язку на-
вчання та розвитку, співвідносячи їх з одер-
жуваними результатами, робиться все це вель-
ми успішно;

2) в умовах оптимізованого навчального
процесу з’являється інтрига «Так-ні», яка в на-
ших частіше спрацьовує в бік «Так», тому що
при цьому рівень домагань учня завжди тро-
хи більший його можливостей, а свої можли-
вості він знає. Особливо ефективно спрацьо-
вує ця інтрига в умовах постійних занять-зма-
гань, після яких показують відносну, рейтин-

6 У багатоборстві радистів учасники змагань викону-
ють шість вправ: 1)швидкісний прийом і передача двох ра-
діограм (буквеної та цифрової) сигналами телеграфного коду
Морзе; 2) обмін двома радіограмами в мережі трьох розне-
сених радіостанцій; 3) стрільба з малокаліберної гвинтівки;
4) кидання гранат; 5) швидкісне плавання на відстань сто
метрів; 6) спортивне орієнтування на місцевості (Немає тільки
стрибків з парашутом). Успішно впоратися з комплексом таких
завдань може спортсмен, який має гарне здоров’я, відмінну
фізичну, психічну й технічну підготовку.
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гову оцінку результатів з визначенням зайня-
тих місць серед усіх учасників. Це стимулює
учнів до підвищення рівня їх навчальної та
тренувальної активності;

3) використання в навчальному процесі
показників, що об’єктивно відображають взає-
мозв’язок особливостей навчальної діяльності
учня зі станом його здоров’я, дозволяють пе-
реконати підлітка в тому, що «здоровий спосіб
життя може допомогти його здоров’ю більше,
ніж усі лікарі і ліки, разом узяті». Наші учні
практично не хворіли;

4) з метою підвищення ціннісно значущого
підходу до знань і навичок треба створювати
такі умови для реалізації навчального проце-
су, у яких ті, хто навчається, бачили б свої ре-
зультати як функцію їх зусиль у процесі ціле-
спрямованої діяльності як можна раніше, не
відкладаючи їх у невизначене майбутнє. Тоді
знання стають керівництвом до дії;

5) цілеспрямоване та інтенсивне навчан-
ня дитини на найвищому рівні її можливос-
тей, при адекватному контролі, діагностиці та
аналізі складових ланцюга «потреба → інди-
відуальні особливості → мета → діяльність →
зворотній зв’язок → аналіз → корекція →
успіх», пробуджують у дитини, перш за все,
інтерес до самої себе як суб’єкта діяльності, а
потім і до того виду діяльності, яким вона зай-
мається. При цьому індивідуальні особливості
учня, виявлені в такому навчально-виховно-
му процесі, можуть бути усвідомлено врахо-
вані ним і при виконанні будь-якого іншого
виду навчальної діяльності тому, що алгоритм
такої самодільності є;

6) результати цього дослідження спонука-
ли нас до розробки «Шкільної оцінки, що сти-
мулює учня самостійно виконувати навчаль-
не завдання» [11, с. 15—18], яка досить ефек-
тивно «працювала» на уроках фізики протя-
гом двох десятиліть [12, с. 138—145]. А
пізніше, протягом двох років, ці ж ідеї були ап-

робовані і в наших так званих «Інтелектуаль-
них тест-іграх-змаганнях ... » [13, с. 33—38],
у яких з великою активністю й продуктивні-
стю брали участь учні початкових класів за-
гальноосвітньої школи8 . За результатами та-
ких ігор ми мали інформацію про індивідуальні
особливості формування довільної уваги, на-
вичок усвідомленого читання та усного ра-
хунку, кмітливості, словникового запасу тощо.
кожного учня. Будували графічні моделі
(гістограми) для кожного учня, аналізували і
т. ін. та використовували їх як зворотній зв’я-
зок з метою корекції у своїй роботі з дітьми та
їх батьками;

7) зараз ми намагаємося апробувати цю
ідею в позакласній, гуртковій підготовці юних
дизайнерів.
Висновок. Модель навчання дітей, що

описана тут (виявлення індивідуальних мож-
ливостей, оптимальні навчальні навантажен-
ня, тест-ігри-змагання, рейтингова оцінка до-
сягнень кожного учня, діагностика, корекція
на основі поважного ставлення до суб’єктив-
ної картини світу дитини  й аналізу її розумо-
вих процесів та поведінки), є високоефектив-
ною тому, що вона значною мірою відповідає
законам розвитку природи дитини й реалі-
зується в рамках культури совісті. При наяв-
ності  програмного й методичного забезпе-
чення та відповідного до них програмного за-
безпечення персонального комп’ютера така
модель може бути доступною рядовому вчи-
телю загальноосвітньої школи. Ця модель дає
можливість учителю «бачити» поточні акту-
альні проблеми кожного його учня й на їх ос-
нові формувати конкретні завдання як для
себе, так і для шкільного психолога. Ця мо-
дель стимулює їх до спільної цілеспрямованої
творчої й продуктивної професійної само-
діяльності та самоосвіти – стимулює мобілі-
зацію тих ресурсів, що необхідні для форму-
вання професійної майстерності вчителя, пси-
холога. Перспективу подальших досліджень
убачаємо в пошуку шляхів оптимізації навчаль-
но-виховного процесу.7 Хронікально-документальний кінофільм про особли-

вості навчально-виховної роботи в Первинних організаціях
ДТРААФ СРСР, на замовлення «Агенства Печаті-новості
СРСР», кінематографісти Української кінохроніки знімали в
цьому радіоспортивному гуртку.

8 Ми маємо досить гарний відгук Захарчук Т.П. —
в.о. завідувача лабораторії психодіагностики НДІ психології
України.
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Погребняк А. Г.,  Горпинченко А. В.

Навчання, розвиток та стан здоров’я учнів
У статті описано механізм одержанная гра-

фічної моделі, що виражає залежність індивіду-
альних особливостей розвитку учня від інтен-
сивності його навчання. Показано, як на ос-
нові такої моделі визначаються «межі» на-
вчальних навантажень (мало-багато), у яких
цілеспрямована інтерактивність учня дозво-
ляє мати максимально можливу швидкістъ
його розвитку.

Ключові слова: культура, самовиховання,
самоосвіта, саморозвиток, співвідношення,
внутрішні протиріччя, оптимізація навчально-
виховного процесу, здоров’я учня.
Погребняк А. Г.,  Горпинченко А. В. Обу-

чение, развитие и состояние здоровья уча-
щихся
В статье описан механизм получения гра-

фической модели, выражающей зависимость
индивидуальных особенностей развития уча-
щегося от интенсивности его обучения. По-
казано, как на основании этой модели опре-
делить «интервал» оптимальных учебных
нагрузок (мало-много), в которых целена-
правленная интерактивность учащегося по-
зволяет получить максимально возможную
скорость его развития.

Ключевые слова: культура, самовоспита-
ние, самообразование, саморазвитие, соотно-
шение, внутренние противоречия, оптими-
зация учебно-воспитательного процесса, здо-
ровье ученика.

A. Pogrebnyak,  A. Gorpynchenko. Education,
Development and Pupil’s Health

 In clause the mechanism of the graphic model
reception which expresses dependence of the pupil
development features specific from the training
intensity is pescribed. It is shown how on this model
basis to define “interval” of optimum academic loads
(much-a little) in which the pupil interactivity allows
to receive the greatest possible speed of its
development.

Key words: culture, self-education, correlation,
internal contradiction, optimization of educational
process, pupil’s health
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УДК 613.9 – 053.7

ЗБЕРЕЖЕННЯ фізичного й психічного
здоров’я молодого покоління — одне

з найважливіших завдань нашого суспільства
в цілому і, насамперед, системи освіти. І хоча
здоров’я залежить від багатьох чинників, по-
чинаючи від широких
соціальних і економіч-
них умов і закінчуючи
сімейними взаємина-
ми, провідна роль у
розв’язанні цього зав-
дання належить педа-
гогам. У сучасних умо-
вах зростає значення
загальноосвітньої шко-
ли не лише як навчаль-
ного, а й масового оз-
доровчого закладу для
дітей і підлітків, оздо-
ровчий ефект якого виз-
начається організацією
всього життя, вихован-
ня, навчання учнів
відповідно до вимог
української національ-
ної школи. Оскільки
стан здоров’я людини багато в чому зумов-
люється її особистим ставленням до здоро-
в’я, формування правильного ставлення до
нього є загальною умовою оздоровлення сус-
пільства. Саме зі школи починається цей шлях
– через навчально-виховний процес фор-
мується мотивація оздоровчого способу жит-
тя. Становлення ринкових відносин в Україні

Äåÿêi  àñïåêòè ïiäõîäó
äî ïîøóêó îïòèìàëüíèõ øëÿõiâ

çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ ìîëîäi

Жигульова Е. О.
збільшує соціальний попит на такого майбут-
нього фахівця, який мусить мати не тільки ви-
сокий рівень спеціальних знань, але й
відмінне здоров’я [5, с. 19].
Як відомо, здоров’я людини формується в

дитячому віці на основі генетичних чиників,
способу життя та екологічних умов [6, с. 61].
Практично весь цей час дитина перебуває під
безпосереднім впливом батьків, вихователя
дитячого садку або вчителя в школі, які по-

винні не тільки вихо-
вувати й учити дітей,
а й дбати про їхнє здо-
ров’я. Ефект навчання
та виховання суттєво
знижується, якщо вчи-
тель ігнорує стан здо-
ров’я учнів і не вико-
ристовує в повному
обсязі гігієнічні прави-
ла організації прове-
дення навчально-ви-
ховного  процесу в
школі. Саме від учите-
ля багато в чому зале-
жить формування осо-
бистості, висока розу-
мова й фізична пра-
цездатність учня та
його стан здоров’я.
Для розв’язання про-

блеми оздоровлення учнів в освітніх закладах
потрібно створювати відповідні умови для од-
ночасного здійснення навчально-виховного
та оздоровчого процесів.
Програма оздоровлення повинна бути

персонально спрямована та індивідуалізова-
на для кожного школяра, передбачати як про-
філактичні (оптимізацію фізичного вихован-
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ня, застосування неспецифічних заходів оздо-
ровлення, дотримання раціонального харчу-
вання), так і лікувально-оздоровчі заходи [4,
с. 56—59]. Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій (Н. Адамчук, Л. Аліфанова, А. Бойко,
Н. Василенко та ін.) стосовно валеологізації ос-
віти показав недостатнє приділення уваги си-
стемі організації валеологічної служби в освітніх
закладах та технологіям спільної діяльності
спеціалістів різного профілю, які задіяні в сис-
темі шкільної валеологічної служби.
Отже, розглядаючи питання валеологізації

освіти, зауважимо, що, незважаючи на його
важливість та актуальність, до цього часу
практично відсутні наукові розробки з бага-
тьох аспектів цієї різнопланової проблеми,
спостерігається відсутність чітко визначеної та
проаналізованої концепції діяльності валеоло-
гічних служб у закладах освіти, недостатньо
розроблена проблема формування стійких
мотивацій до здорового способу життя.
Відтак проблема далека від вирішення, а тим
більше від практичної реалізації наявних ре-
зультатів. Таким чином, усе зазначене й зумо-
вило актуальність нашого дослідження.
Мета дослідження полягає в теоретичній

розробці структурних підходів до проблеми
збереження здоров’я молоді та формування
валеологічної служби в освітніх закладах.
Згідно з метою дослідження спрямовува-

лося на вирішення таких завдань: теоретично
дослідити питання, пов’язані з проблемами
розробки стратегії покращення здоров’я моло-
дого покоління відповідно до сучасного роз-
витку освіти; висвітлити сучасні технології фор-
мування здорового способу життя серед мо-
лоді; визначити основні підходи до організації
валеологічної служби в освітніх закладах.
Загальна середня освіта завдяки своїй мас-

штабності, тривалості й обов’язковості закла-
дає фундамент освіченості та культури всього
населення країни, чим істотно впливає на всі
процеси, що відбуваються в суспільстві. Які
ж цілі й цінності сповідує сучасна шкільна ос-
віта? За новим Законом про загальну серед-

ню освіту її мета — інтелектуальний, соціаль-
ний і фізичний розвиток особистості, що є ос-
новою для подальшої освіти, трудової діяль-
ності й загалом повноцінного життя. Відпові-
дно до цього вперше серед завдань шкільної
освіти зазначено таке: «...виховання свідомо-
го ставлення до свого здоров’я та здоров’я
інших громадян як найвищої соціальної
цінності, формування гігієнічних навичок і
засад здорового способу життя, збереження і
зміцнення фізичного та психічного здоров’я
учнів (вихованців)» [1, с. 29].
У педагогічну свідомість закладається ши-

роке розуміння поняття здоров’я — фізичне,
психічне, соціальне здоров’я вихованців. З
точки зору педагога, є дві найважливіші: де-
термінанти, які визначають стан здоров’я су-
часної дитини: якість організації навчально-
виховного процесу і духовне, фізичне, емо-
ційне благополуччя дитини в сім’ї.
Саме потреба домогтись більш високої

якості шкільної освіти, використати її в інте-
ресах розвитку здібностей, обдарувань кож-
ної дитини, фізичного й емоційного благопо-
луччя школярів зумовлює реформаторські
зміни [7, с. 45—51].
На філософському рівні найбільш вираз-

ною ознакою цілей нової освіти є її гумані-
стична спрямованість, а саме: дитина як го-
ловна педагогічна цінність і вчитель, здатний
до її навчання, розвитку, соціального захисту.
Людина — не засіб, а мета, тому не дитину
треба пристосовувати до системи освіти, а ос-
віту до неї. Таким чином, сучасне розуміння
гуманістичних цінностей освіти спирається на
антропологічні й соціально-культурні коорди-
нати.
У попередній період розвитку освіти не-

дооцінювалася природна основа людини.
Вона розглядалась як матеріал, який чинить
опір, і його треба перемогти. Опосередкова-
ним свідченням цього була насиченість педа-
гогічної мови мілітаристською лексикою: бо-
ротися за якість, озброювати знаннями, пе-
ремагати другорічництво та ін. Недооцінка
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природних основ формування людини зумо-
вила її відчуження від родинних зв’язків,
органічного зв’язку із середовищем, способом
життя, нехтування національним вихован-
ням. Утверджувався стереотип зв’язку: спо-
чатку соціальне, суспільне, а особистість —
це доважок до неї. Щоб повернути освіту в
інтересах учня, щоб зберегти й розвинути інте-
лектуальний і духовний ресурс учительства,
потрібні глибокі якісні зміни [9, с. 62].
Не тільки потреба особистісного розвит-

ку визначає силу змін. Змінився світ, у якому
ми живемо. За останні 15—20 років більшість
країн Заходу і Сходу провели докорінне рефор-
мування своїх освітніх систем. Перехід до
інформаційного суспільства, інтеграція і гло-
балізація соціальних, економічних і культурних
процесів, які відбуваються у світі, вимагають
переосмислення змісту освіти на всіх її рівнях.
Зосередженість на потребах особистісно-

го розвитку й виховання учнів вимагає про-
ектування організації навчального процесу,
його змісту, методики на принципі індивідуа-
лізації. Це потребує наукового забезпечення
комплексного підходу до реалізації оздоров-
чої функції школи. Саме ця ідея була реалізо-
вана науковцями при розробці проекту кон-
цепції 12-річної школи, яка включає в себе
4-річну початкову, 5—9 класи — основну й 10—
12 — старшу профільну школу [8, с. 22—23].
Охарактеризуємо основні позиції, які вва-

жаються пріоритетними.
1. Передусім слід створити умови для

повноцінного проживання кожною дитиною
в школі, у сім’ї її вікового періоду, тобто позба-
витися функціонального підходу до оцінки
можливостей кожного віку, а натомість утвер-
дити самоцінність дитинства, його незапе-
речні права. Кожен етап шкільного життя —
це не класи, а життєвий простір для розвитку
й виховання особистості в колективі.

2. Реалізація в навчально-виховному
процесі ідей особистісно орієнтованого на-
вчання й виховання, які зберігають непов-
торність, унікальність дитини, повинна буду-

ватися на засадах збереження її гідності, парт-
нерства, нової педагогічної етики. На жаль, у
школах почастішали випадки прямого чи за-
вуальованого педагогічного насилля в його
широкому розумінні: приниження, грубість,
створення ситуацій страху, безвиході. «Дити-
на — складна біосоціальна система, а тради-
ційна школа як структура, де вона навчається,
є достатньо примітивною. Навчання здебіль-
шого сконструйоване як система педагогічно-
го насильства. Програма особистісного роз-
витку постійно зазнає деформації. Учням ча-
сто пропонують такі вимоги, які вони вико-
нувати не в змозі. Пропонується система й
стиль стосунків, які автоматично викликають
протидію» [10, с. 6—8]. Цей суворий висно-
вок є справедливим для частини наших шкіл,
у тому числі й так званих елітарних.
Як зменшити стресові ситуації в школі? Пе-

редусім слід уникати стресогенних чинників,
які є в комплектуванні класів, у процесі конт-
ролю й оцінювання учнів. Скільки стресів
спричиняє малюкам комплектування перших
класів! Тепер принципово по-іншому має роз-
глядатися проблема готовності дитини до
школи. Кожна фізично й психічно нормальна
дитина має право на систематичне навчання
в загальноосвітній школі за вибором батьків.
Особливо уважно маємо поставитися до ма-
сового навчання 6-річних дітей. Гігієнічні умо-
ви роботи початкової школи значно погірши-
лись, а увага управлінців і вчителів саме до
врахування фізіологічних і психологічних
особливостей малюків послабилась [11,
с. 108—110].
Не можна обминути й тривожний факт, що

60 % дітей, які вступають до школи, мають
психосоматичні порушення. Зростає кількість
дітей із психоневрологічними хворобами.
Значна кількість дітей перших класів потре-
бує уваги шкільного психолога [6, с. 17—18].
Психологи підкреслюють, що важливо забез-
печити поступальний функціональний розви-
ток наприкінці шостого року життя дитини
(уява, децентрація мислення, довільна пове-
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дінка, об’єктивна самооцінка). Це головна
умова переходу до опанування нової провідної
діяльності — навчальної.
Дитина щодня одержує з різних джерел

велику кількість різноманітної інформації, спо-
соби подання якої переважно наступальні, а
зміст нерідко суперечливий, іноді й відверто
негативний. Мозок дитини, ніби губка,
всмоктує стихійну інформацію з різних дже-
рел, утворюючи у свідомості калейдоскопіч-
ну суміш. Сучасні діти звикають одержувати
інформацію мимохіть і так само швидко, як і
дізналися, забувати її або ж переносити мож-
ливі ситуації на реальне життя. В інформа-
ційному суспільстві шкільні знання стають
лише одним з багатьох джерел пізнання. Орі-
єнтувальний рефлекс «що це таке?» як рушій
допитливості, інтересу й, урешті-решт, пізна-
вальної потреби людини надто послаблюєть-
ся, а учень губиться в потоці інформації. Про-
тистояти по-справжньому цим глобальним
процесам школа не може, але вона в змозі
вчити дітей працювати з інформацією й кри-
тично оцінювати її [7, с. 44—49].
Ключова ідея реформування школи — ро-

зумне розвантаження учнів. Щодо змісту ця
ідея вимагає не лише певного зменшення об-
сягу навчального матеріалу, а й іншого спосо-
бу його представлення, зокрема інтеграції, як
міждисциплінарної, так і блочної у межах од-
ного предмета. Необхідне розвантаження на-
вчальних програм від надмірного обсягу ма-
теріалу, тиску на дитячу пам’ять. Визначення
обов’язкового мінімуму навчального матеріа-
лу й вимог до його засвоєння дозволить вве-
сти додаткові освітні послуги, розширити мож-
ливості вибору профілю навчання в старшій
школі. Принагідно зауважимо, що перспектив-
ним є перехід на функціонування школи (по-
чаткової, основної, старшої) в окремих при-
міщеннях. Це створює більш сприятливі умо-
ви для психологічного комфорту учнів однієї
вікової групи [3, с. 44—45].
Реалізація оздоровчої функції школи перед-

бачає також посилення ролі людинознавчих

предметів, які формують у дітей необхідне коло
знань щодо можливостей людського організ-
му, людської психіки, розвивають уміння й на-
вички здорового способу життя.
Потрібно більш активно на міжгалузево-

му рівні працювати над валеологізацією ос-
віти. Принципово важливо, що міжгалузева
рада, МОН і МОЗ розробили концепцію не-
перервної валеологічної освіти та виховання
в Україні, умови реалізації якої передбачають
низку важливих і доступних для запрова-
дження заходів. Серед них принципово важ-
ливою є розробка варіативних програм з кур-
су «Основи здоров’я» для різних рівнів осві-
ти, створення підручників, введення відпові-
дної спеціальності до переліку педагогічних
спеціальностей та ін. За концепцією 12-річної
середньої освіти передбачено введення в усіх
класах інтегрованого курсу «Основи здоро-
в’я», який включає в себе валеологію і осно-
ви безпеки життєдіяльності.
Реформування школи в контексті реалізації

оздоровчої функції передбачає суттєві зміни в
організації навчального режиму. Ці зміни по-
винні сприяти впорядкуванню й ритмічності
навчальної діяльності протягом дня, тижня,
року. За Законом про загальну середню освіту
в І і II класах зменшено тривалість уроків (відпо-
відно 35 і 40 хв.), збільшено тривалість перерв.
Загалом визначено норму максимальної
кількості робочих днів у кожному навчальному
році, у Концепції 12-річної школи зафіксовано
максимальні навчальні навантаження для учнів
основної й старшої школи [11, с. 155—158].
Доцільним буде повернення в школи про-

ведення на якісно новому рівні єдиного рухо-
вого режиму, фізичних вправ з музичним су-
проводом, зняття статичних перевантажень
шляхом організації рухової діяльності на пере-
рвах. Істотних змін потребує теоретичне й
практичне застосування нового підходу до
організації фізичного виховання. Особливо
важливим є врахування при цьому вікових,
індивідуальних і статевих особливостей. Зма-
лечку слід створювати в школі культ здорово-
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го способу життя, спорту, мотивувати учнів
до фізичної та психічної досконалості [1, с. 30].
Отже, особистісно зорієнтована освіта

ґрунтується на повному врахуванні вікових та
індивідуальних особливостей. Новий тип на-
вчання утверджує людську гідність вихован-
ця. На всіх рівнях освіти ми виходимо з того,
що дитина — не робот, не соціальна маріо-
нетка, а людина зі своїми інтересами, потре-
бами, здібностями. Урахування цього чинни-
ка створює сприятливу атмосферу навчання.
Утвердження цінностей особистісного

розвитку зумовлює широке гуманістичне ро-
зуміння якості освіти. У співвіднесенні цілей і
досягнутих результатів якість освіти виступає
як інтегрований підсумок усієї організації на-
вчально-виховного процесу. Визначаючи ці
результати, маємо домогтися в теорії і прак-
тиці управлінської діяльності (хоча б на рівні
атестації кожної школи), щоб брався до уваги
поряд з іншими показниками й особистий роз-
виток учнів, стан їхнього здоров’я. На педа-
гогічному й психологічному рівні це потребує
передбачення й зведення до мінімуму нега-
тивних наслідків організації навчально-вихов-
ного процесу. Такий підхід, на жаль, ще не
став об’єктом наукових досліджень, мало цьо-
му приділяється уваги й у перепідготовці ке-
рівних кадрів [6, с. 16].
Ставлячи в центр управлінської діяльності

емоційне, фізичне, соціальне благополуччя
дітей, керівники всіх типів навчальних закладів
мають навчитися проектувати й прогнозува-
ти освітні результати в інтересах здоров’я
дітей, упереджуючи негативні наслідки.
Одним з магістральних шляхів такого уп-

равління є різнобічне врахування відомого
всім нам, але й досі слабо реалізованого прин-
ципу природовідповідності. Коли мова йде
про педагогічні інновації, їх виконавці майже
завжди говорять про зміст, методи, а не про
вплив на здоров’я дітей. Учителі мають ово-
лодіти технологією різнорівневого навчання,
яке передбачає право учнів на різний темп
навчання, різний рівень навчальних досяг-
нень. Не забуваймо, чим у складніших умовах
досягає дитина результатів, тим вони цінніші
й значущі для неї. Страх, відраза до школи, пе-

ревтома, негативний життєвий досвід стосу-
ються конкретної дитини, причина їх виник-
нення теж конкретна. Тож виключно важли-
во, щоб у новій ситуації реформування школи
в атестації навчальних закладів у підсумковій
оцінці якості навчально-виховного процесу
закладалися показники, що характеризують
здоров’я вихованців у його широкому зна-
ченні. Нагальною проблемою вдосконалення
управління школою є забезпечення норма-
тивів для моніторингу найважливіших показ-
ників стану здоров’я учнів молодшого
шкільного віку, підлітків, юнаків і дівчат. Оче-
видно, що якісно виконати таке дослідження
можна лише за умов міжгалузевого, комплек-
сного підходу, обробки експериментального
матеріалу з різних регіонів України.
Бракує нам і широкої роз’яснювальної ро-

боти, і не лише серед педагогічної громадсь-
кості, а й через засоби масової інформації щодо
систематичного та грамотного використання
вже відомих оздоровчих заходів, які мають
стати обов’язковим компонентом навчально-
виховного процесу в будь-якій школі. Послаб-
лено увагу до щоденних фізичних вправ для
всіх класів, оздоровчих процедур (фіточаї,
вітамінні напої, хвилинки розвантаження на
уроках), в умовах слабкої матеріальної бази не
звертається увага на відповідність навчально-
го обладнання віковим та індивідуальним
можливостям учнів [10, с. 6—7] .
Усі визнають негативну роль переванта-

ження. На жаль, наші науковці, пропагуючи
педагогічні технології, різного роду інновації,
обходять питання: як упередити переванта-
ження й перевтому? Нам треба брати при-
клад з медиків, які до кожних ліків указують,
чому вони можуть протидіяти. У педагогіці
принцип «не нашкодити» не став першоряд-
ною управлінською й учительською запові-
ддю. Треба говорити не лише про нові інфор-
маційні технології, а й їх відповідність пси-
хологозберігаючим ознакам. В узагальню-
вальному вигляді, розробляючи й пропагу-
ючи ті чи інші нові методики, нові підручни-
ки, обладнання, необхідно здійснювати їх
наукову комплексну експертизу. За її допомо-
гою мають вивчатися та оцінюватися мож-



6 0 Îñâ³òà Äîíáàñó ¹ 2 (133), 2009

ливості нових методик з метою створення
сприятливої морально-психологічної атмос-
фери, зміцнення психічного здоров’я учнів
(а це означає, що потрібно упередити мож-
ливий авторитарний чи завуальований тиск
на особистість дитини); економного витра-
чання інтелектуального, емоційного, фізіоло-
гічного ресурсу дитини; неприпустиме будь-
яке надмірне навантаження, яке зумовлює
стреси, неврогенні ситуації [2, с. 5—6].
На жаль, нам бракує комплексних дослі-

джень, які б показували зв’язок між поведін-
кою і здоров’ям дітей, станом шкільного се-
редовища й здоров’ям дітей. Ми знаємо, як
швидко зростає кількість хронічно хворих
дітей, починаючи з молодших класів. Проте
емоційно-пізнавальна сфера та інтелект дітей,
яким важко вчитися, які часто хворіють, не ста-
ли об’єктом глибоких, практико орієнтованих
психологічних і педагогічних досліджень.
Складність виховання здорового поколін-

ня значною мірою зумовлене станом сімей.
Зростання кількості проблемних сімей, без-
притульність, недостатня соціальна допомо-
га багатодітним сім’ям, нехтування правами
дітей у сім’ї — досить стійкі явища нашого
життя. У багатьох сім’ях утрачено традицій-
ну для нас культуру пестування дитини. На-
томість, за результатами соціологічних дослі-
джень, багато дітей саме в сім’ї набувають
негативний життєвий досвід. І це не завжди
пов’язано з економічним становищем. Части-
на сімей збільшила дистанцію між батьками
й дітьми, переклала відповідальність на шко-
лу. Батьківство як соціальна функція виявилося
для частини громадян непосильним тягарем.
Зараз можна говорити про певну кризу сучас-
ної сім’ї [3, с. 45].
Останнім часом вітчизняними науковця-

ми [2, с. 8—9; 4, с. 78—81; 7, с. 123—126]
досліджуються теми, безпосередньо пов’я-
зані з вирішенням конкретних питань збере-
ження та зміцнення фізичного, морального,
психічного здоров’я дітей і молоді. Ідеться,
зокрема, про розробку системи психокорек-
ційних впливів на особистість соціально де-
задаптованих неповнолітніх, а також систе-
му превентивної роботи в освітніх закладах,

з’ясування норм психічного й фізіологічного
навантаження, що сприяють розвиткові
учнів, створення та впровадження діагнос-
тико-корекційних методик індивідуального
розвитку учнів в умовах шкільного навчан-
ня, дослідження форм і методів фізичного ви-
ховання школярів, а також соціально-педа-
гогічної реабілітації вихованців закладів
інтернатного типу, розробку методики інди-
відуального й сімейного консультування та
психотерапії. Однак цього замало. Оздоровчі
функції шкільної освіти мають стати окремим
комплексним проектом. Ученим-педагогам
належить більш активно здійснювати про-
світницьку роботу, ініціювати заходи, які ут-
верджують здоровий спосіб життя, цінності
«лікувальної педагогіки». Особливо важли-
вим є кадрове забезпечення реформи: попов-
нення шкільного штату психологами, валео-
логами, фізичними реабілітологами, логопе-
дами, спільна праця яких разом із засобами
масової інформації допоможе зберегти,
зміцнити та відновити здоров’я учнівської
молоді.
Узагальнюючи вищевикладене, необхідно

підкреслити, що потрібно в найближчий час
внести зміни до психолого-педагогічної підго-
товки й перепідготовки керівників шкіл та
вчителів, доповнити її питаннями охорони
здоров’я дітей, забезпечити кадрами систему
неперервної валеологічної освіти.
Таким чином, комплексний аналіз науко-

во-методичної літератури стосовно валеоло-
гізації освіти свідчить про недостатнє при-
ділення уваги системі організації валеологіч-
ної служби в освітніх закладах та технологіям
формування здорового способу життя серед
молоді спільними зусиллями всіх учасників
навчально-виховного процесу. Сучасні вимо-
ги до валеологізації освіти зумовлюють не-
обхідність нового підходу до організації на-
вчально-виховної діяльності в школі, де з ме-
диками педагогів єднає найцінніше — дити-
на, її фізичне, духовне, соціальне благополуч-
чя. Новітні програми прищеплення позитив-
них навичок здорової поведінки  акцентують-
ся на особистому й соціальному розвитку шко-
лярів, використовуючи підхід соціальних і жит-
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тєвих навичок. Цей підхід розроблений з ме-
тою підвищення самооцінки й відповідаль-
ності молоді за прийняття рішень та грун-
тується на свідомому, емоційному й поведін-
ковому компонентах.
Подальші дослідження пропонується спря-

мувати на розробку структурно-функціональ-
ної моделі валеологічної служби, упроваджен-
ня якої в діяльність загальноосвітніх закладів
підвищить ефективність оздоровчої й навчаль-
но-виховної роботи  через організацію
шкільного валеологічного центру.
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Жигульова Е. О. Деякі аспекти підходу

до пошуку оптимальних шляхів збережен-
ня здоров’я молоді
Узагальнено та проаналізовані основні су-

часні технології формування здорового спо-
собу життя серед молоді. Наведено основні
чинники способу життя, які впливають на
здоров’я людини, а також перешкоди, які мо-
жуть виникати в роботі з молоддю.

Ключові слова: формування здорового
способу життя, молодь, здоров’я.
Жигулёва Э. А. Некоторые аспекты

подхода к поиску оптимальных путей сбе-
режения здоровья молодёжи

 Обобщены и проанализированы основ-
ные современные технологии формирования
здорового образа жизни среди молодёжи.
Приведены основные факторы образа жизни,
влияющие на здоровье человека, а также
сложности, которые могут возникнуть при
работе с молодёжью.

Ключевые слова: формирование здорово-
го образа жизни, молодёжь, здоровье.

E. А. Zhiguleva.  Some aspects of approach
to the search of optimal ways of health
protection of youth

The principal nowaday technologies for forming
healthy life-style among young people have been
generalized and analyzed. The examples for using
these technologies on practice, main life-style factors
influencing the human health, some preventive
programmes which are effectively used among young
people.

Key words: forming healthy life-style, young
people, health.
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УДК 004.92:378

СУЧАСНІ перетворення  у
сфері професійної освіти Ук-

раїни дають шанси на краще майбутнє
та поступ у цій сфері. Запроваджувані
сьогодні педагогічні концепції створю-
ють умови для неперервного профе-
сійного саморозвитку майбутнього фа-
хівця. До цього освітню сферу об’єктив-
но спонукають реалії ХХІ століття, коли
сучасна людина змушена функціонува-
ти в умовах інтегрованої, інтенсивно
поновлюваної дійсності. Динамічність
професійної діяльності об’єктивно ви-
магає від фахівця самостійного прий-
няття й реалізації чисельних комплек-
сних рішень, які не тільки дозволять
йому структурно й функціонально при-
стосовуватися до наявних змін, а та-
кож визначатимуть ступінь спромож-
ності фахівця моделювати майбутню
дійсність. Відповідно перед системою
вищої професійної освіти постає акту-
альне завдання професійного творчо-
го розвитку майбутнього фахівця з пер-
спективою збільшення ефективності
діяльності фахівця в покращенні умов,
у яких відбуватиметься його подальша
професійна самореалізація. Розв’язан-
ня цього завдання тісно пов’язане з роз-
робкою нових стандартів професійної
освіти. Але, окрім утілення нових
освітніх систем, розробки нових на-

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÍÀÂÈ×ÎÊ

вчальних програм і підручників, на наш
погляд, необхідно вдосконалювати
методику викладання фахових на-
вчальних дисциплін з циклу фундамен-
тальних і професійно орієнтованих
дисциплін. Аналіз сучасних навчаль-
них планів і програм засвідчує, що су-
часна професійна підготовка у вищих
навчальних закладах ІІІ—IV рівнів ак-
редитації передбачає обов’язкове на-
вчання майбутніх фахівців опрацюван-
ня різних видів інформації засобами су-
часних комп’ютерних технологій.
Значного поширення останнім часом
набула комп’ютерна графічна інформа-
ція. Її питома вага невпинно зростає.
Сучасне суспільство активно послуго-
вується різними видами комп’ютерної
графіки: растровою (складна графіка,
живопис, фотографіка), векторною
(малюнки, знаки, схеми), демонстра-
ційною (слайди, графіки, діаграми),
тривимірною (технічне, архітектурне,
ігрове, імітуюче моделювання), аніма-
ційною (ролики й презентації, мульти-
плікаційні й художні фільми) тощо. Така
затребуваність комп’ютерної графіки
сучасним суспільством спричинила до
того, що вищі навчальні заклади ІІІ—
ІV рівнів акредитації різних напрямків
професійного спрямування стали
включати до складу своїх навчальних
планів дисципліни, навчаючись яких
майбутній фахівець дізнається про види
сучасної комп’ютерної графіки, набуває
вправності в опрацюванні різних видів
комп’ютерної графіки й дізнається про

Брянцева Г. В.

(вищі навчальні заклади ІІІ—ІV рівнів акредитації)

âèîêðåìëåííÿ ðàñòðîâèõ
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êîìï’þòåðíî¿ ãðàô³êè
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можливості застосування сучасної комп’ютер-
ної графіки у своїй професійній діяльності.
Чималі обсяги комп’ютерної графіки, з якими
має справу сучасний фахівець, є растровою
комп’ютерною графікою, коли графічне зоб-
раження розглядається як набір  точок
(пікселів). Аналіз методичної, педагогічної й
фахової літератури [1; 2] з проблеми навчан-
ня студентів опрацювання растрової графіки
сучасними комп’ютерними растровими гра-
фічними редакторами (Microsoft Paint, Adobe
PhotoShop, Corel PhotoFinish, Aldus PhotoStyler,
GNU Image Manipulation Program (або GIMP)),
анкетування студентів, проведений констату-
вальний експеримент дозволили зробити по-
передні висновки щодо більш успішного на-
вчання студентів навичок виокремлення рас-
трових об’єктів. Відразу зауважимо, що без ро-
зуміння того, що, перш ніж бути опрацьова-
ним, растровий об’єкт має бути попередньо
виокремлений, подальше професійне опра-
цювання графічних об’єктів виявляється ма-
лоймовірним. На нашу думку, процес навчан-
ня студентів навичок виокремлення растро-
вих об’єктів буде більш ефективним, якщо: по-
перше, інтегрувати між собою всі три скла-
дові навчального процесу: власне навчання,
розвиток і виховання; по-друге, забезпечити
суб’єктів навчального процесу знаннями, ком-
петенціями та мотивацією, які б дозволили
самостійно керувати своїм розвитком — осо-
бистим і професійним; по-третє, створити
умови для активної участі в процесі навчання
тих, хто навчається. Також вважаємо за по-
трібне широко залучати джерела й досягнен-
ня української й європейської культур, націо-
нальної й світової мистецької спадщини. Ура-
ховуючи вищенаведені висновки, ми розро-
били майстер-клас «Створення символу» (пе-
редбачається, що студент послуговується
інструментальними засобами растрового гра-
фічного редактора Adobe PhotoShop), з якого
студент дізнається, як:
§ Створити новий psd-документ із зазда-

легідь установленими параметрами.

§ Виокремити графічний об’єкт за допо-
могою інструментів «Магнітне Ласо» і «Бага-
токутне Ласо».
§ Миттєво викликати інструменти групи

«Ласо» за допомогою клавіатури.
§ Швидко перемикатися між інструмента-

ми групи «Ласо» за допомогою клавіатурних
аналогів.
§  Регулювати чутливість «Магнітного

Ласо» до країв виокремлення.
§ Обертатати, масштабувати, викривляти,

змінювати перспективу виокремленого гра-
фічного об’єкта.
§ Обертатати, масштабувати, викривляти,

змінювати перспективу власне пограниччя
виокремлення.
§ Швидко викликати меню команд транс-

формації графічного об’єкта за допомогою
клавіатурної комбінації.
§ Скопіювати власне графічний об’єкт, і як

скопіювати пограниччя виокремлення цього
об’єкта.
§ Тимчасово активувати інструмент з до-

вільного пересування виокремленого графіч-
ного об’єкта.
§ Виправити ситуацію, коли не працює

жодне клавіатурне скорочення.
§ Зробити, щоб виокремлений графічний

об’єкт у процесі буксування дотримувався
певної прямої лінії.
§ За лічені секунди виокремити графічний

об’єкт зі складними абрисами на однорідно-
му тлі.
§ Визначати зону «зоною впливу» інстру-

менту виділення «Магічний прутик».
§ Умить поміняти місцями виокремлену й

невиокремлену ділянки.
§ Скористатися напрямними лініями для

зручного вирівнювання симетричних графі-
чних об’єктів.
§ Додати нове автономне виокремлення

до вже наявного виокремлення.
§ Вилучити фрагмент виокремлення з ак-

тивного виокремлення.
§ Отримати виокремлення як результат
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перетину кількох ділянок виокремлення.
§ Позбутися непотрібних малих невиділе-

них ділянок на порівняно великому виокрем-
ленні.
§ Доточити або, навпаки, обтяти наріжні

краї зображення.
§ Отримати ідеально кругле (або квадрат-

не) виокремлення.
§ Зробити, щоб ділянка виокремлення фор-

мувалася  з центру.
§ Пересувати пограниччя виокремлення

безпосередньо в процесі його окреслення.
§ Покращити композицію зображення,

приміром, відцентрувати її.
Відразу зазначимо, що майстер клас «Ство-

рення символу» представлений у формі ком-
п’ютерного електронного навчального ресур-
су, технічно реалізованого за допомогою Web-
програмування (HTML, JavaScript). Ми відда-
ли перевагу електронній формі представлення
перед друкованою, оскільки перша має наба-
гато більші технічні можливості щодо реалізації
поставлених нами дидактичних завдань.
Актуальна сьогодні парадигма «суб’єкт —

суб’єктної» освіти спонукала нас до творчих
пошуків, результатом яких стало активне ви-
користання в запропонованому нами елект-
ронному навчальному ресурсі серії діалогів.
Власне, майстер-клас «Створення символу»

від перших до завершальних рядків побудо-
ваний як діалог — дружній діалог Учителя та
Учнів, жваве спілкування Майстра й Вихо-
ванців, конструктивне обговорення нагаль-
них практичних проблем Колегами тощо.
Наприклад, завдання до практичної ро-

боти студентів формулюється в такий спосіб:
«Символ олімпійських ігор? Тварина — на-
ціональний символ Австралії? Ви здиво-
вані? Що це за питання? Річ у тім, що сучас-
на людина — бранець чисельних стерео-
типів, які глибоко закорінилися в його свідо-
мості. Щойно Ви на власному досвіді пере-
коналися в цьому. Зізнайтеся, Ви не зволі-
кали з відповідями «олімпійські кільця» й
«кенгуру» — спрацювали шаблони .
Здатність людини мислити стереотипами
активно експлуатують розробники реклами
й фірмового стилю, коли створюють сим-
воли для організацій і заходів. Сучасна лю-
дина миттєво «впізнає» символи «Nike» та
«Adidas», Товариства Червоного Хреста й
Всесвітньої організації боротьби зі СНІДом.
Пропонуємо Вам створити символ для
організації, яка реалізує овочі й фрукти. Це
зображення козака, складене із зображень
різних овочів і фруктів» (рис. 1). Розробни-
ки майстер-класу звертаються до тих, хто
працюватиме з цим майстер-класом, з та-
кими словами: «На розробку цього лабора-
торного завдання нас надихнули фантас-
тичні картини міланського художника Джу-
зеппе Арчимбольдо (1527—1593) — видат-
ного представника маньєризму й предтечу
сюрреалізму. Іспанський художник ХХ сто-
ліття Сальвадор Далі (1904—1989) високо
оцінить творчість італійського художника
епохи Відродження. Незаперечний доказ
тому — дивовижні сюрреалістичні карти-
ни самого Сальвадора Далі. «Арчимболь-
дески» не перестають надихати сучасних
митців. Слави «Арчимбольда XXI століття»
зажили французькі художники Бернар Прас
і Андре Мартинс де Баррос. Перший завдя-
ки своїм непересічним скульптурам у виг-Рис. 1.
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ляді «композитних» фотопортретів, другий
— як неперевершений майстер мозаїчного
стилізованого обличчя. Чимало прихиль-
ників «арчимбольдіана» знайшла й серед
дизайнерів, зокрема тих, які працюють у ца-
рині графічного дизайну. Німецький дизай-
нер Тіл Новак змоделював з овочів вража-
ючий образ «Хижака» з однойменного
фільму. У манері Арчимбольдо колектив ди-
зайнерів-графіків створив серію плакатів з
реклами напою для паба в Малібу. Готуючи
лабораторну роботу, ми щиро прагнули,
щоб Ви не тільки набули вправності з виок-
ремлення об’єктів, а ще й дізналися для себе
багато чого, що спонукало б Вас до нових
розвивальних розвідок». Відразу зазначимо,
що завдяки Web-технології рядки цього
звернення організовані як гіперпосилання
на зображення більш як вісімдесяти творчих
робіт указаних митців. Висока роздільна
здатність (від 600 до 1300 пікселів) дібра-
них світлин дозволить студентові в деталях
роздивитися й порівняти між собою  кар-
тини та композиції непересічних майстрів
різних епох (рис. 2; 3).

Майстер-клас складається з покрокових
інструкцій різного ступеня докладності й до-
помоги. Кожний студент самостійно визначає,
якого ступеня докладності потребує. Проде-
монструємо це на конкретному фрагменті май-
стер-класу. Наприклад, завдання 3.2 форму-
люється у вигляді: «Скопіюйте зображення чер-
воного перцю в документ kozak. А що оздоба
шапки й наявні фрагменти мають співвідно-
ситися між собою за розмірами, за допомогою
команди трансформації пропорційно зменшіть
розмір червоного перцю. Поверніть
cкопійоване зображення перцю так, як це по-
казано на рисунку праворуч». Орієнтуючись на
кольорову світлину-підказку, студент опрацьо-
вує завдання. У разі успішного виконання він
прямує до наступного завдання. Якщо ж у про-
цесі виконання навчальних дій виникають ус-
кладнення, студент звертається за додаткови-
ми роз’ясненнями, для чого активує кнопки «Є
питання», «Не виходить» або «Допоможіть».
Наприклад, для цього кроку передбачена кноп-
ка «Не виходить». Клацання мишкою цієї кноп-
ки виводить на екран текст такого діалогу:
Студент:
У мене не виходить виокремити червоний

перець для оздоби шапки. Хай яке значення
Д. Арчимбольдо

Рис. 2

А. Мартінс да Барос
Рис. 3
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«Tolerance» виставляю, все одно всередині ви-
окремлення залишаються малесенькі невиок-
ремлені ділянки. Як мені їх позбутися?
Викладач:
Ви натрапили на поширену проблему,

коли потрібний об’єкт виглядає наче досить
однорідним, проте насправді утворений ма-
лесенькими фрагментами, які сильно різняться
за кольором. У нашому випадку це світло-чер-
воний і темно-червоний відтінки кольору.
Виокремлення таких об’єктів призводить до
утворення багатьох «дірочок». Позбутися цих
«непроханих гостей» Вам допоможе команда
згладжування «Smooth» меню «Select-Modify».
У діалоговому вікні цієї команди встановіть
значення Sample Radius=3px і геть усі дірки
зникнуть — натомість Ви отримаєте цілісну,
без жодних отворів ділянку виокремлення.
Побіжно зауважу, що команду «Smooth» успі-
шно використовують для виокремлення су-
цільного тла, забрудненого дефектами скану-
вання (пил, подряпинки, волосинки тощо).
Професійна робота з графічним редакто-

ром передбачає активне використання різно-
манітних клавіатурних аналогів поширених
типових дій і спеціальних  методичних
прийомів. Завдання майстер-класу містять
питання-гіперсилки, які привертають увагу
студента до важливих для практика нюансів
роботи з інструментами редактора, на кшталт:
«Який параметр магнітного ласо визначає
його чутливість?» або «Яка клавіатурна ком-
бінація активує режим трансформації графіч-
ного об’єкта?» тощо. А що кожне таке питан-
ня є гіперпосиланням, студент за потреби
будь-якої миті може дізнатися про правильну
відповідь, активувавши відповідне гіперпоси-
лання. У разі, якщо студент поставить за мету
здійснити самоконтроль своїх знань і нави-
чок із ключових прийомів і методик виокрем-
лення об’єктів, до його послуг відповідний
контролюючий блок із п’ятдесятьма тестови-
ми завданнями, створеними з урахуванням
теорії педагогічних вимірів [3, c.21].
На нашу думку, створення такого майстер-

класу, який містить докладні, ілюстровані по-
крокові інструкції до виконання, роз’ясню-
вальні навчальні тексти у формі діалогу про
причини виникнення типових помилкових
дій і їх подальшого усунення, тестові завдан-
ня, а також різноманітну цікаву інформацію з
галузі мистецтва й культури, сприятиме фор-
муванню в студентів — майбутніх фахівців —

навчальної активності, прагнення до само-
стійного прийняття рішень, творчого розвитку
своєї особистості. Це, у свою чергу, стає мож-
ливим завдяки відкритості майстер-класу ана-
логії, метафорі й моделі. Такий майстер-клас
уможливлює трансмісію знань, оскільки до-
помагає організовувати знання в міру їх здо-
буття, полегшує їх запам’ятовування й відкри-
ває перспективи подальшого їх застосування
в професійній діяльності фахівця.
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* * *
Брянцева Г. В. Формування навичок

виокремлення растрових об’єктів при ви-
вченні комп’ютерної графіки (вищі на-
вчальні заклади ІІІ—ІV рівнів акредитації)
У роботі розглянуто авторську методику

навчання комп’ютерної графіки студентів у ви-
щому навчальному закладі й основні засоби її
реалізації.

Ключові слова: комп’ютерні графіки, рас-
тровий об’єкт, формування навичок.
Брянцева А. В. Формирование навы-

ков выделения растровых объектов при
изучении компьютерной графики (высшие
учебные заведения ІІІ—ІV уровней аккре-
дитации)

 В работе рассмотрена авторская методи-
ка обучения компьютерной графике студен-
тов в высшем учебном заведении и основ-
ные способы ее реализации.

Ключевые слова: компьютерная графика,
растровый объект, формирование навыков.

Hanna V. Bryanceva. Marking of objects
in the computer graphic (Higher Educational
Institutions)

The work considers the author’s technique of
training of the computer graphic of Higher
Educational Institutions’ students and basic methods
of its realization.

Key words: computer graphics, bitmapped
object, formation of skills
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УДК [511:378]-37

В УМОВАХ масового застосування
комп’ютерної техніки в сучасному

суспільстві великого значення набувають пи-
тання інформатизації освіти, широкого впро-
вадження інформаційних і телекомунікаційних
технологій у практику навчання. Відповідно
до прийнятої в Україні концепції інформати-
зації суспільства мета інформатизації освіти
полягає у використанні новітніх інформацій-
них технологій, радикальному підвищенні
ефективності та якості фахівців до рівня, до-
сягнутого в розвинених країнах.
У Національній доктрині розвитку освіти

зазначається, що одним з основних аспектів
реформування освіти є впровадження в на-
вчально-виховний процес сучасних педаго-
гічних і науково-методичних досягнень, а од-
ним з основних шляхів удосконалення змісту
освіти є широке застосування інформаційно-
комунікаційних технологій.
Різноманітні аспекти впровадження інфор-

маційно-комунікаційних технологій у на-
вчальний процес привертали увагу багатьох
дослідників. Дидактико-педагогічні й мето-
дичні проблеми інформатизації навчального
процесу вивчали В. Болтянський, В. Беспаль-
ко, М. Жалдак, В. Монахов, Ю. Рамський,
В. Розумовський, О. Співаковський та ін. У
працях В. Безпалька, Л. Білоусової, В. Бонда-
ревської, П. Гальперіна, Б. Гершунського,
М. Жалдака, В. Зінченка, Т. Ільїної, А. Кокаре-
вої, О. Леонтьєвої, В. Львовського, В. Мала-
ніна, Ю. Машбиця, В. Монахова, І. Підласо-
го, Б. Поляніна, С. Ракова, В. Рубцова, Т. Сі-
дельникової, С. Суслонова, Н. Тализіної та ін.
досліджувалися психолого-педагогічні аспек-
ти використання інформаційних технологій у
навчальному процесі.

Стрімке збільшення обсягу навчального
матеріалу з одночасним зменшенням часу на
його вивчення вимагає інтенсифікації проце-
су навчання, а отже, пошуку ефективних ме-
тодів його організації та управління, засобів
контролю, засвоєння знань, а також резервів
підвищення якості навчання. Джерелом таких
резервів є використання інформаційних тех-
нологій. Проникнення сучасних інформацій-
них технологій у сферу освіти дозволяє педа-
гогам якісно змінити зміст, методи й органі-
заційні форми навчання. Метою цих техно-
логій у вищій освіті є посилення інтелектуаль-
них можливостей студентів у інформаційно-
му суспільстві, а також гуманізація, індивідуа-
лізація, інтенсифікація процесу навчання на
всіх його етапах.
Серед особливостей застосування

інформаційних технологій можна виділити
такі:

• за їх допомогою створюються умови для
функціонування інформаційно-педагогічного
середовища, у якому реалізуються конструк-
тивістські моделі навчання; забезпечується
організація таких видів діяльності студентів:

— моделювання реальних ситуацій, про-
цесів і явищ;

— експериментальне дослідження аналі-
тичних, графічних і об’єктних моделей;

— розробка й перевірка гіпотез;
— прогнозування, генерування кількох

варіантів розв’язування завдання та вибір
оптимального;

— інтерпретація отриманих даних, фор-
мулювання висновків про правильність прий-
нятого рішення тощо;

• їх інструментальні засоби дозволяють
підвищити ефективність навчально-пізна-
вальної діяльності студентів, збільшити част-
ку її інтелектуальної складової за рахунок ав-
томатизації рутинних операцій з інформацією;

• засоби візуалізації інформації підвищу-

Жовтан Л. В. 
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ють рівень її розуміння та емоційного сприй-
няття, сприяють посиленню зацікавленості,
мотивації навчання, активізують процес от-
римання нових знань;

• специфічний вбудований інструмен-
тарій дозволяє пропонувати студентам зав-
дання, які традиційними засобами неможли-
во або складно розв’язати в навчальний час;

• миттєва реакція програми на дії сту-
дентів, забезпечення зворотного зв’язку надає
можливість наочно переконатися в необхід-
ності самоконтролю й самооцінки власних дій,
створює умови для організації самостійної на-
вчальної діяльності [6, с. 7—8].
До основних видів інформаційних ком-

п’ютерних технологій відносять:
w комп’ютерні навчальні продукти;
w бази даних;
w електронні таблиці;
w текстові й графічні редактори;
w Інтернет та електронну пошту;
w мультимедіа;
w гіпертекстові системи.
Методика використання на уроках баз да-

них, електронних таблиць, текстових і графі-
чних редакторів, Інтернету та електронної
пошти досить широко висвітлена в педа-
гогічній і спеціальній літературі. Розроблено
курси інформаційних технологій, спрямовані
на оволодіння основними навичками робо-
ти з цими продуктами. У той же час поки що
не існує достатньо розробленої та загально-
прийнятої методики викладання математики
з використанням мультимедійних і гіпертек-
стових технологій, а також різного роду ком-
п’ютерних навчальних продуктів.
Отже, актуальність проблеми дослі-

дження в першу чергу пов’язана з тим, що
останнім часом накопичена велика кількість
комп’ютерних продуктів навчального при-
значення різної спрямованості й утримання,
однак не існує методики їхнього практичного
використання в навчальному процесі у вищих
навчальних закладах.
Мета нашої статті — викласти основні по-

ложення методики використання комп’ютер-
них навчальних продуктів у курсі вищої мате-
матики для підготовки фахівців освітньо-ква-
ліфікаційного рівня бакалавр за напрямом

підготовки  «Комп’ютерна інженерія»
(6.050102).
Як відомо, до програмних засобів на-

вчального призначення відносять: навчальні,
контролюючі, імітаційно-моделювальні,
інструментальні, службові програми.
Існують різні підходи стосовно застосуван-

ня комп’ютерних продуктів у процесі навчан-
ня. Так, наприклад, навчальний процес може
здійснюватися за допомогою традиційних
форм і методів навчання, а комп’ютерні про-
дукти застосовуються в цьому випадку як про-
міжний контроль у вигляді тестування. Ком-
п’ютерні продукти можуть також розглядати-
ся як додаток до традиційного викладання
матеріалу, що має велике значення, коли на
його засвоєння виділяється недостатньо ауди-
торних годин. Дуже цікавими є так звані
інтегровані технології організації навчаль-
ного процесу – поєднання аудиторних і дис-
танційних занять. Саме до цього підходу схи-
ляємося й ми при викладанні вищої матема-
тики, оскільки, з одного боку, комп’ютер не в
змозі замінити живе спілкування студента з
викладачем, а з іншого, — у час інформатич-
ної революції вже неможливо (та, мабуть, і не-
доцільно) зупинити процес звільнення вик-
ладача від рутинної роботи з перевірки й об-
робки статистичної інформації.
З нашої точки зору, можна виділити такі

основні напрямки застосування комп’ю-
терних продуктів у процесі навчання вищої
математики:
n при поясненні нового матеріалу;
n для формування вмінь і навичок;
n для здійснення контролю знань;
n при індивідуальній роботі.
Окремо зупинимося на кожному із зазна-

чених напрямків.
Коли мова заходить про пояснення но-

вого навчального матеріалу, то в першу чер-
гу мають на увазі лекційні заняття. Лекції є
однією з найважливіших форм навчання та
становлять основу теоретичної підготовки
студентів. Мета лекційних занять – дати сис-
тематизовані основи наукових знань певної
навчальної дисципліни (у нашому випадку –
вищої математики). Для вивчення теоретич-
ного матеріалу студент, крім традиційних
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лекцій, може користуватися електронним
підручником – автоматизованою навчальною
системою, яка містить дидактичні, методичні
й інформаційно-довідкові матеріали з навчаль-
ної дисципліни, а також програмне забезпе-
чення. Саме їх використання реалізує прин-
цип наочності, покращує сприйняття та
сприяє ефективному навчанню. Ознайомлен-
ня з теоретичним матеріалом за допомогою
електронних підручників отримало назву
«електронних лекцій». Цей термін досить неод-
нозначно трактується в науково-педагогічній
літературі. Одні фахівці розуміють під ним
програмну підтримку традиційної лекції, що
дозволяє слухачам не конспектувати її в ході
заняття та проводити наприкінці лекції конт-
роль засвоєння навчального матеріалу. Інші
вважають, що електронна лекція – це набір
навчальних матеріалів в електронному вигляді
(текст лекцій, цитати з навчальних допо-
міжних матеріалів і статей) [4, с. 249].
З нашої точки зору, наявність у студентів

електронного підручника з вищої математи-
ки дозволяє:

– лектору обмежитися висвітленням
найбільш істотних тем і питань, а інші надати
студентам для самостійного вивчення;

– студентам знайти відповіді на ті запи-
тання, які викликали певні труднощі на лекції,
з подальшим самоконтролем та детально оз-
найомитися з тими питаннями, що виклика-
ли інтерес.
Незважаючи на те, що користуватися па-

перовим підручником порівнянно з електрон-
ним зручніше, електронний підручник набув
останнім часом популярності завдяки своїм
функціональним можливостям. Основними
ж педагогічними можливостями його є такі:
гіпертекстовість, мультимедійність, інтегро-
ваність, конструктивність, інтерактивність [2].
Механічне перенесення друкарського ви-

дання в електронну форму для навчальних ма-
теріалів неприйнятне. Потрібний творчий
підхід, заснований на досвіді викладання.
Електронні підручники не можуть і не повинні
замінити інші форми подання навчального ма-
теріалу.
Стосовно формування вмінь і навичок,

то при викладанні вищої математики доціль-
ним було б поєднати традиційні форми на-
вчання (практичні заняття) з нетрадиційни-
ми (із залученням комп’ютерних продуктів).
Зрозуміло, на практичних заняттях викладач
організує детальний розгляд студентами ок-
ремих теоретичних положень дисципліни та
формує вміння й навички їх практичного зас-
тосування шляхом індивідуального виконан-
ня студентом з подальшим обговоренням ре-
зультатів усією академічною групою. Для тес-
тування й закріплення вмінь і навичок, здо-
бутих на практичних заняттях, доцільно ви-
користовувати тренувальні комп’ютерні про-
грами – так звані тренажери. При їх побу-
дові повинен бути забезпечений зворотній
зв’язок: студент має можливість порівняти
свою неправильну відповідь з правильною та
знати, у чому полягає його помилка (отримав-
ши повідомлення про неї та роз’яснення в ко-
ректній формі) [3].
Ще однією формою занять з використан-

ням комп’ютерних продуктів є лабораторні
роботи – форма навчального заняття, при якій
студент під керівництвом викладача особис-
то проводить експерименти чи досліди з ме-
тою практичного підтвердження окремих те-
оретичних положень навчальної дисципліни.
Але навіть поява нових методів не замінила
сформованої ситуації у викладанні вищої ма-
тематики: лабораторних робіт з цієї навчаль-
ної дисципліни у вищих навчальних закладах
практично не існує. Проте одним з напрямків
використання комп’ютера в лабораторних
роботах з математики є обчислювальні екс-
перименти, проведення яких за допомогою
відомих математичних пакетів дозволяє сту-
дентам отримати навички, необхідні в по-
дальшій практичній діяльності, розвиває їх
аналітичне  мислення, дає можливість
здійснювати інтеграцію математики з інши-
ми навчальними дисциплінами. На нашу дум-
ку, використання в процесі вивчення вищої
математики комп’ютерних продуктів, спрямо-
ваних на проведення лабораторних робіт,
дозволить зблизити процес навчання й про-
цес наукового дослідження, розвинути вміння
й навички роботи з комп’ютером при прове-
денні численних експериментів.
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Одним з найбільш важливих елементів у
системі навчання є контроль знань, умінь і
навичок, що супроводжує всі види навчаль-
ної діяльності. Без здійснення контролюючої
функції стає неможливим керування проце-
сом навчання. У викладанні вищої математи-
ки нами виділено такі види контролю: поточ-
ний, модульний і семестровий.

Поточний контроль має на меті перевірку
рівня підготовленості студента до виконання
конкретної роботи. Саме він дозволяє визна-
чити рівень знань студента, підготовленості
його при виконанні конкретної аудиторної й
позааудиторної роботи, систематичність його
роботи, стабільність виконання ним навчаль-
ного графіка, його активність, а також вклю-
чити студента в самооцінку своїх навчальних
досягнень, у процес виявлення ускладнень і
способів їх подолання. Форма проведення
поточного контролю – це усне опитування й
письмові самостійні роботи на практичних
заняттях.

Модульний рейтинг-контроль – це само-
стійна форма контролю в структурі базового
модуля. Мета його – перевірка повноти знань
із засвоєного матеріалу модуля. Здійснюється
він як підсумок роботи студента протягом його
вивчення за результатами засвоєння теоретич-
ного й практичного матеріалу, виконання
інших видів навчальної роботи, передбаченої
змістом модуля. Проводити його доцільно як
у традиційній формі (модульна письмова ро-
бота), так і із залученням комп’ютерних про-
дуктів – тестуючих і контролюючих комп’ю-
терних програм. Експерти відзначають, що
саме при проведенні контролю знань і вмінь
комп’ютер використовується в навчальному
процесі з найбільшою ефективністю [5].
Як відомо, існує кілька способів оцінки

знань студентів та кодування відповіді на
навчальне питання, серед яких можна ви-
ділити:
n вибірковий;
n цифровий;
n результативний;
n конструйований;
n природний [4].
Ми вважаємо, що для модульного контро-

лю знань з вищої математики доцільним є
проведення комп’ютерного тестування з ви-
бірковим способом відповіді (подання й уве-
дення відповіді цифрою) для перевірки знань
з теоретичного матеріалу й результативним
способом відповіді (введення числа, отрима-
ного в результаті пошуку розв’язку завдання)
– для практичних завдань. Останній спосіб
дозволяє користувачеві ввести в комп’ютер
відповідь у вигляді математичної формули.
Поява систем символьної математики, що
обробляють введену математичну формулу та
проводять з нею різні перетворення, розкри-
ває нові можливості при створенні подібних
програм. На нашу думку, використання ком-
п’ютерних продуктів, призначених для конт-
ролю знань, дозволить усунути можливість
списування й підказок , підвищити об’-
єктивність оцінки за рахунок відсутності суб’-
єктивного чинника.
Безумовно, використання тестових зав-

дань у сполученні з іншими видами перевірки
є досить ефективним інструментом, що сти-
мулює підготовку студентів до кожного занят-
тя та підвищує мотивацію до вивчення вищої
математики. Але успішне й ефективне засто-
сування методів тестування цілком залежить
від якості тестових завдань. Питання про якість
тестів стоїть досить гостро, особливо це сто-
сується тестових завдань з математики. Ви-
дам і способам тестування, правилам складан-
ня тестів з математики, їхнім перевагам і не-
долікам присвячено велику кількість публі-
кацій [1]. Головною помилкою укладачів ком-
п’ютерних тестів є спроба простого перене-
сення звичайних тестів, складених на папері,
на комп’ютер. Тому до комп’ютеризованих
систем організації контролю знань висуваєть-
ся низка вимог:

√ чіткість і зрозумілість за змістом тесто-
вих питань і варіантів відповідей на них;

√ простота у використанні комп’ютерно-
го тексту;

√ забезпечення тестових питань у такій
кількості, щоб їх сукупність охоплювала весь
матеріал для засвоєння;

√ випадковість питань і варіантів можли-
вих відповідей по кожному з них для виклю-
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чення можливості механічного запам’ятову-
вання їх послідовності;

√ облік і обмеження часу, витраченого на
відповідь.
Стосовно семестрового контролю, ми вва-

жаємо, що ніщо не може замінити іспит або
залік у їх традиційній формі, де важливо по-
чути «живу» мову студента, перевірити його
здатність зіставляти факти та оперувати ними,
уміти аргументувати свою позицію і, нарешті,
просто вміння грамотно говорити.
Як відомо, однією з головних рис кредит-

но-модульної системи навчання є пріори-
тетність самостійної навчальної праці студен-
та. Саме ця особливість кредитно-модульно-

го навчання зумовлює специфіку організації
контролю індивідуальної діяльності студентів.
Зрозуміло, що поряд із традиційними форма-
ми індивідуальних завдань (розв’язування
задач підвищеної складності, з елементами
творчості) важливим чинником у розвитку
пізнавальної діяльності студентів, удоскона-
ленні, закріпленні та практичному застосу-
ванні набутих знань стає використання ком-
п’ютерних продуктів, а саме, виконання та
комп’ютерна презентація студентами викона-
них ними проектів.
Усе сказане вище проілюструємо на при-

кладі вивчення теми «Диференціальне чис-
лення функції однієї змінної».
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Зрозуміло, що це – наш погляд на означе-
ну проблему.
Отже, за більш ніж 20-літню практику ви-

користання комп’ютерної техніки в процесі
навчання математики ще досі залишається
актуальною проблема застосування комп’ю-
терних навчальних продуктів, підготовка ме-
тодичних рекомендацій для викладачів із зас-
тосування певної комп’ютерної програми, що
складає перспективи наших подальших дос-
ліджень.
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Жовтан  Л. В.  Використання комп’ю-

терних навчальних продуктів при ви-
вченні вищої математики

Сьогодні одним з основних шляхів удос-
коналення змісту вищої освіти є широке зас-
тосування інформаційних технологій. Стат-
тя присвячена питанням використання ком-
п’ютерних навчальних продуктів при ви-
вченні вищої математики. Описано методи-
ку їх застосування та проілюстровано схему
її реалізації на прикладі вивчення однієї з тем
курсу.
Ключові слова: комп’ютерні навчальні

продукти, електронні лекції, комп’ютерні тре-
нажери, тести.
Жовтан Л. В.  Использование компью-

терных учебных продуктов при изучении
высшей математики

Сегодня одним из основных путей усо-
вершенствования содержания высшего об-
разования является широкое применение
информационных технологий. Статья по-
священа вопросам использования компью-
терных учебных продуктов при изучении
высшей математики. Описана методика их
применения и проиллюстрирована схема ее
реализации на примере изучения одной из
тем курса.
Ключевые слова: компьютерные учебные

продукты, электронные лекции, компьютер-
ные тренажеры, тесты.

L. V. Zhovtan. Use of computers educational
products at the study of higher mathematics

 Today one of basic ways of improvement of
maintenance of higher education is the wideuse of
informations technologies. The article is devoted
to the questions of the use of computers educational
products at the study of higher mathematics. The
method of their application is described and the
chart of its realization is illustrated on the example
of study of one of the themes of the course.

Keywords: computers educational products,
electronic lectures, computers trainers, tests.
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МОНІТОРИНГ якості підго-
товки фахівців педагогічних

вищих навчальних закладів свідчить
про недостатній рівень професійної ко-
мунікативної компетентності, тобто
сукупності достатньо сформованих
професійних знань, комунікативних та
організаторських здібностей, здатності
до самоконтролю, емпліцитної культу-
ри вербальної та невербальної взає-
модії в типових умовах професійної
діяльності.
Аналіз досліджень як з дидактики,

лінгводидактики, психології та психо-
лінгвістики засвідчує те, що більшість
учених (В. Якунін, А. Бодальов, А. Ле-
онтьєв, А. Реан, М. Каган, Л. Шипилі-
на, Є. Божович та ін.) розглядають ко-
мунікативну компетентність у системній
взаємодії між людьми як особистісну
якість у процесі поведінки; у зв’язку зі
здібностями під час спілкування.
Комунікативна спрямованість

шкільних дисциплін,  орієнтація на реа-
лізацію принципів  особистісно зорієн-
тованого навчання спонукають до пе-
регляду теоретичних засад формування
професійно-комунікативних навичок
студентів. Таким чином, проблема фор-
мування комунікативної компетентності
студентів педагогічних коледжів  засо-
бами дидактичної гри набуває актуаль-
ності  й потребує розв’язання.
З позиції сучасної науки гра займає

провідне місце в діяльності людини та
є однією з її потреб: потреба в актив-

ФОРМУВАННЯ

ності руху, потреба в емоційній наси-
ченості, потреба подолання, виявлен-
ня волі. Навчальний процес, побудо-
ваний на основі ігрових дидактичних
форм, допомагає активізувати форму-
вання комунікативної компетентності
студента, реалізуючи творчі компонен-
ти розвитку особистості. А. Макарен-
ко зазначав, що в грі особистість актив-
но діє, мислить, комбінує, моделює
людські взаємини, виконуючи при
цьому різні ролі: творця, організатора,
виконавця, знаходить умови для ви-
явлення своїх здібностей та життєвої
активності [1, с. 367—368 ].
Порівняно з іншими формами й ме-

тодами навчання ігрові мають такі по-
зитивні аспекти: висока результа-
тивність у засвоєнні знань і формуванні
вмінь, формується вміння співпрацю-
вати, формуються мотиви навчання,
розвиваються гуманні стосунки між
студентами, розвивається навчально-
творча діяльність (планування, реф-
лексія, контроль, самоконтроль). У ди-
дактичній грі завдання виступають
опосередковано, що забезпечує їх ефек-
тивність.
Завдання статті – окреслити ефек-

тивні й оптимальні шляхи доверше-
ності професійної підготовки май-
бутніх учителів до педагогічного
спілкування з учнями через вивчення
стану комунікативної компетентності
студентів спеціальності «Початкова
освіта» освітньо-кваліфікаційного
рівня «Молодший спеціаліст» відок-
ремленого підрозділу «Лисичанський
педагогічний коледж Луганського на-
ціонального університету імені Тара-

Сергієнко Л. В.

особистості педагога засобами дидактичної гри
ÏÐÎÔÅÑIÉÍÎ ÇÍÀ×ÓÙÈÕ  ßÊÎÑÒÅÉ
ФОРМУВАННЯ

УДК 371.134:373.03
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са Шевченка». Для отримання якісно-
кількісної характеристики комунікативної ком-
петентності студентів нами використовувала-
ся система адекватних різноманітних взаємо-
перевіряючих методів: спостереження за
спілкуванням викладачів і студентів з учнями,
експертну оцінку, анкетне опитування, бесіди,
інтерв’ю, самооцінку й самоаналіз.
Самооцінка студента в нашій роботі, з од-

ного боку, була джерелом інформації про стан
комунікативної компетентності, з іншого, – за-
собом спонукання до самовдосконалення ко-
мунікативних умінь і навичок, до формуван-
ня адекватної самооцінки образу «Я» — про-
фесіонала. Самооцінка як якість особистості
складає  внутрішній фактор, регулює форму-
вання професійно значущих  якостей особис-
тості педагога: розвиток рефлексивних здібно-
стей, ситуацію потреб у самовдосконаленні.
[3, с. 28—32; 4, с. 52—55].
Самооцінка студентів порівнювалася з

оцінкою експертів: викладачів загальної педа-
гогіки й психології, методистів з практики,
учителів початкових класів базових шкіл. Звер-
нення до оцінки компетентних осіб було про-
диктоване необхідністю підтвердження дос-
товірності отриманих даних. Достовірність в
отриманні більш об’єктивної картини кому-
нікативної компетентності збільшується, коли
професійна самооцінка доповнюється думкою
тих, хто протягом усього періоду навчання в
коледжі керує процесом становлення спе-
ціаліст. На підставі цих даних було визначено
реальний рівень сформованості всіх компо-
нентів комунікативної компетентності.
Результати анкетного опитування щодо

сформованості мотиваційно-ціннісного ком-
понента показали, що студенти 2 курсу серед
мотивів вибору професії на перш за все виз-
начають ціннісне ставлення до особистості
молодшого школяра (23,2% від числа всіх
відповідей), а потім – спілкування з дітьми
(20%). У студентів 4 курсу на першому місці –
мотиви навчального предмету (34%) і тільки
15% назвали серед мотивів вибору професії

ціннісне ставлення до особистості учня.
Таким чином, визначаємо, що зниження

ціннісного ставлення до особистості учня та
спілкування з ним зменшується до випускно-
го курсу. Причинами цього, на наш погляд, є
такі фактори: відсутність чіткої орієнтації на
учня як значущого в процесі підготовки в ко-
леджі, формування вузької та обмеженої уста-
новки на передачу знань, а не на розвиток
особистості в процесі навчання в коледжі.
З метою визначення реального рівня сфор-

мованості виконавчого компонента комуніка-
тивної компетентності студентам було запро-
поновано  зробити самооцінку знань і вмінь.
У цьому випадку самооцінка порівнювалася
з експертною оцінкою. Дані самооцінки сту-
дентів на різних етапах навчання в коледжі
звичайно відносні. Але, відображаючи об’-
єктивні умови навчання студентів, дозволя-
ють скласти уявлення про рівень розвитку
комунікативної компетентності майбутніх учи-
телів початкових класів,  а також прослідку-
вати деякі загальні тенденції, які характерні для
системи професійної підготовки в коледжі.
Так, числові значення нашого дослідження

показують, що найвищий загальний середній
бал рівня знань мають студенти третього, а
потім четвертого курсів. Вивчення рівня роз-
витку комунікативних умінь (виконавчий ком-
понент комунікативної компетентності) дало
аналогічні результати – найвищий загальний
середній бал показали студенти третього кур-
су, що визначає найбільш високий рівень во-
лодіння системою знань і вмінь, які необхідні
для успішного спілкування з учнями.
Порівняльний аналіз самооцінки студентів

і оцінки експертів показують, що в більшості
випадків у студентів першого курсу завище-
ний рівень сформованості комунікативних
знань і вмінь. Це визначається відсутністю в
них досвіду спілкування з учнями. Занижена
ж самооцінка студентів третього та четверто-
го курсів пояснюється завищеною самокри-
тичністю й вимогливістю до рівня розвитку
знань і вмінь. Реальне спілкування з учнями
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під час проходження різних видів практики,
застосування викладачами під час вивчення
дисциплін спеціального циклу активних ме-
тодів навчання  вносить протиріччя між на-
явним рівнем розвитку комунікативної ком-
петентності і рівнем знань та вмінь, необхід-
них для продуктивного педагогічного спілку-
вання з молодшими школярами. Але виявле-
на тенденція до заниження реального рівня
знань студентами не підтверджується експер-
тами. На їхню думку, найвищий рівень роз-
витку комунікативних умінь мають студенти
четвертого курсу, а вже потім третього, дру-
гого тощо. Хоча зазначимо, що зміни в рівні
розвитку комунікативної компетентності, що
відбулися в студентів за весь період навчання
в коледжі, незначні – 0.5 бала. Це свідчить про
слабку спрямованість навчального процесу в
коледжі на розвиток комунікативної компетен-
тності майбутніх учителів початкових класів.
За результатами експериментальних да-

них, головною причиною вибору абітурієн-
тами педагогічної спеціальності є творчий
зміст майбутньої педагогічної діяльності. Щодо
реальної практики підготовки спеціалістів, то
лише незначна кількість викладачів коледжу
за результатами анкетування (18%) в навчаль-
ному процесі використовує ігрові форми й
методи. Таким чином, маємо протиріччя  в
позиціях учасників навчального процесу: з
одного боку, бачення педагогічного процесу
як творчої діяльності, з іншого, – набуття про-
фесійної майстерності більшою мірою в ре-
зультаті репродуктивної навчальної діяльності.
У психологічному плані це не поєднується:
творчі навчальні стимули формуються тільки
у творчому навчальному середовищі.
Гуманістична парадигма навчання має на

меті перехід до суб’єктно-суб’єктної взаємодії
студента й викладача. Це висуває нові вимо-
ги  до культури педагогічної праці й комуніка-
тивної культури вчителя.
Завдання вдосконалення й модернізації

навчання стосовно розвитку особистості не-
можливо без учителя, який має добру психо-

лого-педагогічну, міжкультурну й мовленнє-
ву підготовки. Сучасна концепція змісту на-
вчання передбачає формування, крім
лінгвістичної, комунікативної компетенції як
складової комунікативної компетентності сту-
дентів педагогічного ВНЗ.
Комунікативна компетентність займає

особливий статус у критеріальній характери-
стиці особистості вчителя, адже вона – ядро
діяльності педагога й складається зі складних
педагогічних знань, умінь та навичок, що ре-
алізуються в процесі педагогічного спілкуван-
ня «вчитель – учень» [5]. У випускників пе-
дагогічного коледжу комунікативна компе-
тентність як ключова має бути сформована на
рівні, що є достатнім для подальшої педагогіч-
ної професійної діяльності, пов’язаної й з тех-
нологічними, і з організаційними аспектами,
також для здійснення професійних контактів
з носіями мови.
Формування комунікативної компетент-

ності майбутніх педагогів при компетентнісно-
му підході до освітнього процесу має включа-
ти мовну й інформаційно-комунікативну ком-
петенції, для засвоєння яких необхідним є фор-
мування, зокрема, навичок усного й писемно-
го мовлення, граматичних умінь, володіння
лексикою тощо. Раціонально використовува-
ти три рівні компетентності й три рівні засвоє-
ння компетенцій: низький, середній, високий.
Відбір і структурування дидактичних ігор

потрібно здійснювати з урахуванням компе-
тентнісно орієнтованої значущості, компонен-
тами якої є комунікативно орієнтована й про-
фесійна значущість.
Формування комунікативної компетент-

ності майбутніх учителів початкових класів
засобами дидактичних ігор з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій за-
безпечується застосуванням компетентнісно
орієнтованої мовної підготовки студентів і за-
собів комп’ютерної підтримки навчання, яке
структуроване за рівнями складності та вида-
ми мовленнєвої діяльності щодо формування
інформаційно-комунікативної компетенції.
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ся рівень  мовленнєвої тривоги у студентів.                     

На констатувальному етапі роботи нами
було визначено структурні компоненти кому-
нікативної культури:

— знання з предметів філологічного
циклу;

— комунікативні та організаційні здібності;
— інтегративні комунікативні вміння;
— здібність до емпатії;
— здібність до самоконтролю;
— культура вербального й невербального

мовлення;
— критерії рівня розвитку комунікативної

культури в студентів педагогічного коледжу.
Відповідно до цих компонентів з’ясовано

показники сформованості рівнів розвитку ко-
мунікативної культури. Система діагностики
компонентів включала:

— діагностику вихідного рівня знань з ук-
раїнської мови з методикою викладання;

— діагностика рівня розвитку комунікатив-
них та організаційних здібностей;

— діагностика установок, емоційного на-
строю та ступеня готовності майбутнього вчи-
теля до співробітництва при спілкуванні з ко-
легами, батьками, учнями;

— діагностика рівня володіння прийома-
ми психічної саморегуляції;

— діагностика загального рівня сформо-
ваності комунікативних знань, умінь, навичок
студентів.
Методами діагностики обрано спостере-

ження, опитування, анкетування, бесіду, ви-
конання поточних завдань, тестування.
З метою діагностики комунікативних яко-

стей та вмінь майбутніх учителів нами було
вибрано: тест комунікативних умінь Міхель-
сона, методика з’ясування  комунікативних і
організаційних здібностей особистості (КОЗ-
2), методика діагностики комунікативної куль-
тури вчителя («Ефективність спілкування»
Р. Кавериної), методика «Полярних профілів»
для діагностики установок, емоційного на-
строю й ступеня готовності майбутнього вчи-
теля до ефективної взаємодії з учнями, учите-
лями й батьками, тест на оцінку самоконтро-
лю в спілкуванні.

Аналіз отриманих даних показав, що
рівень розвитку окремих компонентів кому-
нікативної культури невисокий.
У зв’язку з цим на етапі навчального екс-

перименту нами було проведено заняття з
української мови з методикою викладання з
використанням дидактичних ігор як ефектив-
ного засобу формування комунікативної ком-
петентності, активного розвитку професійно
значущих особистісних якостей, здібностей та
вмінь майбутніх педагогів.
Робота щодо формування й корекції кож-

ного компонента  комунікативного вміння
проводиться в процесі застосування дидак-
тичної гри систематично й послідовно про-
тягом усього курсу української мови й мето-
дики її викладання в початкових класах.
Контрольний етап експерименту до й

після навчального виявив позитивні тенденції
розвитку показників комунікативних умінь
студентів у процесі використання дидактич-
ної гри при засвоєнні курсів української мови
та методики її викладання в початкових кла-
сах. Найбільш позитивна динаміка розвитку
за показниками:

— інформованість студентів про культуру
спілкування;

— саморегуляція голосу й поведінки;

— усвідомленість і логічність мовлення;

— потреба в спілкуванні.

 високий 
показник 

середній 
показник 

низький 
показник 
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менной школе : учеб. пособие для студентов
высш. пед. учеб. заведений / В. И. Кузнецов.
– М. : Академия, 2001. – 120 с.

* * *
  Сергієнко Л. В. Формування профе-

сійно значущих якостей особистості педа-
гога засобами дидактичної гри

У статті  окреслено ефективні й опти-
мальні шляхи довершеності професійної
підготовки майбутніх учителів початкових
класів до педагогічного спілкування з учня-
ми через вивчення стану комунікативної ком-
петентності студентів.
Ключові слова: дидактична гра, комуніка-

тивна компетентність, педагогічне спілкуван-
ня, мовна підготовка, методи діагностики,
самооцінка.
Сергиенко Л. В. Формирование профес-

сионально значимых качеств личности пе-
дагога средствами дидактической игры

В статье определены эффективные и оп-
тимальные пути совершенствования про-
фессиональной подготовки будущих учите-
лей начальных классов к педагогическому об-
щению с учениками через изучение состоя-
ния коммуникативной компетентности сту-
дентов.
Ключевые слова: дидактическая игра, ком-

муникативная компетентность, педагогичес-
кое общение, языковая подготовка, методы
диагностики, самооценка.

Larisa Sergienko. Forming professionally
of meaningful qualities of personality of teacher
by facilities of didactics game

 In the article  outlined effective and optimum
ways of perfection of professional preparation of
future teachers of initial classes to the pedagogical
socializing with students through the study of the
state of communicative competence of students.

Keywords: didactics game, communicative
competence, pedagogical intercourse, linguistic
preparation, methods of diagnostics, self-appraisal.

Знижується рівень  мовленнєвої тривоги
в студентів.

Отже, контрольний етап дослідження
виявив позитивну динаміку розвитку сфор-
мованості комунікативної компетентності й
довів ефективність застосування дидактич-
ної гри і як форми, і як методу при викла-
данні філологічних дисциплін у педагогіч-
ному коледжі – ВНЗ І—ІІ рівнів акредитації.
Про це свідчить співвіднесення даних кон-
статувального експерименту з даними, які
були отримані після навчального етапу екс-
перименту.
Перспективи подальшого дослідження

вбачаємо в розробці методичних рекомен-
дацій щодо застосування дидактичних ігор на
заняттях з предметів філологічного циклу, які
забезпечують успішний процес формування
комунікативної компетентності студентів пе-
дагогічного коледжу на основі врахування
психолого-педагогічних особливостей сту-
дентів цієї вікової групи.

Література
1. Макаренко А. С. Гра  / А. С. Макарен-

ко // Твори : в 7 т. – К., 1954. — Т.4. –
С. 367—368.

2. Нагаєв В. М. Методика викладання у
вищій школі : навч. посіб. / В. М. Нагаєв. – К. :
Центр учб. л-ри, 2007. – С. 193—202.

3. Заброцький М. М. Технологія розвит-
ку комунікативної компетентності вчителя /
М. М. Заброцький // Практ. психологія та соц.
робота. – К. : СОЦИС, 2007. – № 1. – С. 28—32

4. Коць М. О. Комунікативна компе-
тентність як складова професіоналізму май-
бутнього педагога / М. О. Коць // Практ. пси-
хологія та соц. робота. – К. : СОЦИС, 2007.
– № 1. – С. 52—55.

5. Кузнецов В. И. Принципы активной
педагогики: Что и как преподавать в совре-
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ПРОБЛЕМА готовності до діяльності
є об’єктом спеціальних досліджень

уже досить тривалий час – з кінця ХІХ ст. У  її
вивченні розпочався новий етап у зв’язку з
дослідженням педагогічної діяльності. З 70-х
років минулого століття цій проблемі присвя-
тили свою увагу такі вчені, як  К. Дурай-Но-
вакова, Л. Кондрашова, В. Моляко, О. Мороз,
В. Сластьонін та ін. Цими дослідниками роз-
роблено основні теоретичні  положення щодо
формування готовності до педагогічної діяль-
ності. Готовність до окремих видів педагогіч-
ної діяльності продовжує вивчатися дисертан-
тами.
Одним  з видів педагогічної діяльності вчи-

теля є його  робота в умовах профільної шко-
ли. Проблема формування готовності май-
бутніх учителів математики до роботи в кла-
сах різного профілю є актуальною у зв’язку з
необхідністю кадрового забезпечення однієї з
найважливіших реформ середньої школи –
переводу її старшої ланки на функціонування
на засадах профільності. Специфіка роботи в
профільній школі різниться внаслідок того,
який предмет викладає вчитель, та від  про-
філю класів, з якими йому доводиться працю-
вати. На сьогоднішній день вже є дисертаційні
роботи, присвячені підготовці вчителів до
роботи в умовах профільної школи.  Так, підго-
товці вчителя фізики до роботи в умовах про-
фільного навчання фізики розглянуто в дисер-
тації М. Пайтуш [5], учителя інформатики  —
робота М. Афоніної. Не менш важливим є
питання  формування готовності майбутньо-
го вчителя математики, якому ми й присвя-
тили своє дослідження.
Провідна роль шкільної математичної ос-

до роботи в гуманітарному класі:
сутність, структура, принципи формування

Панішева О. В.
віти визнана у всьому світі. Та інтерес до її
вивчення, особливо в класах гуманітарного
профілю, падає до загрозливого рівня. Май-
бутній учитель математики має набути такої
кваліфікації, щоб навіть гуманітарії могли під
його керівництвом оволодіти предметом на
належному рівні. Цим зумовлюється акту-
альність дослідження проблеми формування
готовності майбутніх учителів математики до
роботи в гуманітарному класі.
Мета нашої статті – дати визначення, ви-

явити структуру та  окреслити основні прин-
ципи формування готовності вчителя мате-
матики до роботи в гуманітарних класах.
Існують різні підходи до означення фено-

мену «готовність до педагогічної праці». В
історії розвитку цього поняття дослідники [1;
6] виокремлюють кілька етапів. На першому
етапі (кінець ХІХ — поч. ХХ ст.) готовність
ототожнювалася з феноменом настанови та
розглядалась як психічний стан суб’єкта, що
спричиняє поведінку(діяльність) певного ха-
рактеру й спрямованості (Д. Узнадзе), на дру-
гому (середина ХХ ст.) — як якісний показ-
ник саморегуляції людини (Г. Оллпорт та ін.),
на третьому (друга половина ХХ  — поч.
ХХІ ст.) зазначений феномен вивчався  в кон-
тексті теорії діяльності взагалі та професійної
діяльності зокрема [1, с. 14]. А. Ліненко [4],
крім вищезазначених,  виокремлює  етап, на
якому готовність розумілась як феномен
стійкості людини до зовнішніх та внутрішніх
впливів, і пояснює цей підхід інтенсивними
дослідженнями нейрофізіологічних механізмів
регуляції поведінки людини.
Сучасні науковці використовують найріз-

номанітніші трактування  поняття «го-
товність». Найпоширенішими є особистісний
та функціональний підхід до означення цього
поняття. Незважаючи на різні підходи до ви-
значення поняття готовності, більшість з дос-
лідників погоджується з тим, що цей феномен
слід розглядати як інтегральне особистісне ут-

УДК 371.134:51
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ворення, що поєднує в собі психічні (функці-
ональні) стани – короткочасна (тимчасова, си-
туативна) готовність та підготовленість (осо-
бистісні характеристики) –довготривала (за-
гальна), які перебувають у єдності та взаємо-
залежності. Це утворення є регулятором та
умовою успішної професійної діяльності.
Ми розуміємо готовність як багатокомпо-

нентне утворення, яке включає в себе, з  од-
ного боку,  певний рівень розвитку  особис-
тісних властивостей і якостей  студента, з
іншого, —  систему знань, умінь, навичок та
способів діяльності педагога, відповідне став-
лення до роботи, що в єдності  забезпечує

успішне виконання майбутньої професійної
діяльності, її різноманітних аспектів (у тому
числі й роботу в гуманітарному класі).
Виходячи з різних підходів до визначення

поняття готовності, науковці по-різному виз-
начають і її структуру. Різниться ступінь де-
тальності виокремлюваних елементів струк-
тури готовності, про що можна судити з
кількості компонентів структури, на які звер-
тають увагу науковці. Узагальнюючи думки
щодо компонентів готовності, ми  наочно
відобразили їх у  наведеній нижче таблиці,
розташувавши дані в порядку зростання
кількості структурних компонентів.

Прізвища 
дослідників 

Виокремлювані компоненти готовності 

Н. Клокар  Мотиваційний,  когнітивний, процесуальний 

О. Кривильова Теоретичний, практичний, особистісний 

Л. Кондрашова  Пізнавально-операційний, емоційно-вольовий та 
психофізіологічний компоненти 

М. Афоніна  Операційно-технологічний, науково-теоретичний та 
психологічний 

В. Сластьонін Інтелектуально-пізнавальний, мотиваційний, 
операційно-діяльнісний, комунікативний 

О. Пєхота  Цілемотиваційний, змістовний, операційний, інтеграційний 
О. Малиновська  Мотиваційно-орієнтаційний, змістовний, операційно-

технологічний, рефлексивно-прогностичний 

І. Голік  Мотиваційний, когнітивний, операційний, особистісний та 
комунікативний 

М. Дяченко і  
Л. Кандибович 

 Мотиваційний, орієнтаційний, оцінний, операційний і 
вольовий 

О. Мороз  Психологічна готовність; теоретична підготовленість; 
практична готовність до професії вчителя; ідейно-
політична підготовка, світогляд і загальна культура  
вчителя; необхідний рівень розвитку творчих 
здібностей; професійно-педагогічна спрямованість 
особистості вчителя  

І. Гавриш  Мотиваційна, інформаційна, процесуально-діяльнісна 
рефлексивна готовність, готовність до цілеутворення 

С. Манукова Світоглядний, когнітивний, мотиваційний, емоційно-
вольовий і операційно-поведінковий 

 

Таблиця 1
Структура готовності в працях науковців
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Аналізуючи укладену нами таблицю, по-
мічаємо, що,  незважаючи на відмінності в
тлумаченні поняття готовність(особливий
стан чи сукупність рис особистості), у за-
гальній структурі готовності до професійної
діяльності майже всі дослідники виокремлю-
ють мотиваційний та емоційно-вольовий ас-
пект, відповідні професії інтелектуальні якості,
сформованість професійних знань, умінь і
навичок (змістовно-процесуальний аспект).
Це відповідає структурі особистості, запропо-
нованій у 70-ті роки К. Платоновим.
Формування готовності до роботи в гума-

нітарному класі, як і будь-який цілеспрямова-
ний та педагогічно керований процес, підко-
рюється певним принципам. Під принципа-
ми ми розумітимемо, за Лозовою, «визначену
систему вихідних, основних дидактичних ви-
мог, установок до процесу навчання, виконан-
ня яких забезпечує ефективність практичної
діяльності» [2, c. 103]. Вважаємо, що принципи
формування готовності до роботи в гума-
нітарному класі тісно пов’язані з принциповими
засадами вищої освіти взагалі, які зазначені в
законах «Про освіту» та «Про вищу освіту».
Серед основних принципів підготовки

фахівця для нашого дослідження особливо
значущими вважаємо такі: цілеспрямованості,
фундаментальності, гуманізації та гуманіта-
ризації, особистісного підходу,  системності,
варіативності, наступності, послідовності
та систематичності,  ефективності. Ці за-
гальні принципи, трансформуючись відповід-
но до мети дослідження  – формування го-
товності до роботи в гуманітарному класі,
матимуть відповідне  змістовне наповнення.
Згідно зі специфікою діяльності вчителя мате-
матики в гуманітарному класі з’являються й
нові принципи, зміст яких ми розкриваємо
нижче.
Принцип цілеспрямованості  вважатиме-

мо  основним і таким, що визначає зміст усієї
діяльності з формування готовності. Він виз-
начає мету всього процесу формування готов-
ності, відображує вимоги ставити оптимальні
й реальні цілі.

 Стосовно принципу фундаментальності
в літературі існують різні точки зору. Л. Ли-

пова означає фундаментальні знання як
«стрижневі, системоутворювальні, методоло-
гічно значущі. Вони, на відміну від конкрет-
них знань і фактів, змінюються порівняно
повільно, і це дає змогу знанням зберігати
свою значущість протягом середнього тер-
міну трудового стажу випускника» [3, с. 4].
Тут при вживанні терміна «фундаментальні
знання» мається на увазі ядро знань, базо-
вий мінімум, на якому ґрунтується подальше
професійне становлення.
На інший аспект фундаменталізації вказує

Слєпкань З.І., яка зазначає, що «потрібно за-
безпечити фундаменталізацію освіти, ґрунту-
ючись на єдності її природничої і гуманітар-
ної складових» [7, c.21]. Учена вважає засто-
сування принципу фундаменталізації освіти
зумовленим необхідністю розв’язання гло-
бальних проблем людства, забезпечення на-
гальних потреб особистості. Підґрунтям ви-
конання завдань освіти, як-то забезпечення
оптимальних умов для формування в молоді
гнучкого, багатогранного наукового мислен-
ня, різних способів сприйняття дійсності, ви-
роблення внутрішньої потреби в саморозвитку
й самоосвіті впродовж життя фахівці назива-
ють фундаментальні наукові знання. У зв’яз-
ку з цим ведуться пошуки  шляхів фундамен-
талізації освіти в такому розумінні: доповнен-
ня гуманітарної освіти циклом загальних при-
родничо-наукових дисциплін і відповідно
природничо-наукової й технічної освіти – гу-
манітарними дисциплінами.
Є й інше розуміння принципу фундамен-

талізації. Ми ж розумітимемо завдання фун-
даменталізації навчання як озброєння студента
сукупністю дієвих знань, які виходять за рам-
ки шкільного курсу математики.  Щоб запобіг-
ти плутанині в назвах, виділимо цей аспект у
окремий принцип – принцип провідної ролі
теоретичних знань.
Одне з  найневідкладніших завдань з ре-

формування освіти  –  її радикальна гуманіза-
ція. Гуманістичний характер навчання як
принцип педагогічного процесу називає Ло-
зова [2, с. 26]. Вона розуміє гуманістичну спря-
мованість навчання  як «визнання цінності
людини як особистості, її прав на свободу,
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щастя, захист і охорону життя, здоров’я, ви-
явлення і розвиток схильностей, здібностей,
творчого потенціалу особистості майбутньо-
го спеціаліста, надання допомоги в по-
вноцінній самореалізації» [2, с. 106] і наголо-
шує на тому, що викладач «повинен урахову-
вати індивідуальну самобутність кожного сту-
дента, його психофізіологічні особливості».

 «Принцип гуманізації є актуальним у
зв’язку з тим, що на новому етапі розвитку
людської цивілізації істотно змінюються погляд
на людину, її місце і роль у розвитку суспіль-
ства, уявлення про формування людини, пріо-
ритетів її особистісних якостей, життєвих ус-
тановок і цінностей» [7, с. 23]. Гуманізацією
називають поворот  до особистості учня, сту-
дента, вияв поваги й довіри до них, розумін-
ня їхніх запитів, інтересів і цілей, і водночас
відповідний вплив на процес їхнього форму-
вання [Там само]. Головним змістом педаго-
гічного процесу стає розвиток студента.
Якість і ступінь такого розвитку є показником
роботи всієї системи освіти.
Відповідно до принципу гуманізації не-

від’ємною рисою педагогічного процесу стає
врахування особистих якостей студента, вик-
ладача, їхнього творчого, культурного потен-
ціалу, надання їм самостійності в професійній
діяльності [Там само].
Одним зі шляхів реалізації цього принци-

пу є послідовна індивідуалізація педагогічно-
го процесу – змісту, методів і форм навчання.
Вона передбачає відповідність наявному дос-
відові й рівню досягнень студентів, спрямо-
ваності особистості, структурі її інтересів.

Індивідуальний підхід можна виділити як
окремий принцип. Як один з найважливіших
принцип індивідуалізації  посів у дидактиці
чільне місце ще з часів Я.А. Коменського. Він
тлумачиться і як педагогічний, і як психологіч-
ний принцип. У педагогічній літературі під
індивідуалізацією навчання розуміють  орга-
нізацію  такої системи взаємодії між учасни-
ками навчального процесу, під час якої щонай-
повніше враховуються індивідуальні особли-
вості кожного, визначаються перспективи
дальшого розумового розвитку особистості,
відбувається пошук засобів, які б компенсува-

ли вади. Відповідно до цього принципу вра-
ховуються індивідуальні особливості сту-
дентів. Перша умова індивідуального підходу
– діагностування індивідуальних особливос-
тей. Друга  — урахування найважливіших ви-
явлених відмінностей у навчальному процесі
[7, с. 67]. Тобто реалізація цього принципу
здійснюється у двох напрямках – психологіч-
ному й дидактичному.
Головним напрямом гуманізації освіти є

гуманітаризація процесу навчання, а резуль-
татом – формування творчої особистості.
Можна констатувати наявність різних уяв-

лень про гуманітаризацію. Гуманітаризація
математичної освіти розглядалася по-різному
і на різних історичних етапах розвитку педа-
гогіки, і на сучасному етапі. Ще й досі немає
єдності в розумінні тих «інструментів», за до-
помогою яких  повинна здійснюватися гума-
нітаризація природничої освіти. Найбільш
поширеними є такі думки науковців щодо виз-
начення цього поняття:

— підвищення в навчальному процесі ча-
стки та статусу гуманітарних дисциплін;

— підвищення гуманітарної спрямова-
ності всіх навчальних предметів;

— пріоритет загальнокультурних компо-
нентів у змісті навчання;

— особистісно спрямоване та суб’єктив-
но значуще навчання;

— гуманітаризація змісту;
— гуманітаризація процесу навчання.
Незважаючи на відсутність однозначної

думки про те, що вважати гуманітаризацією
викладання математики, ми розуміємо цей
процес так. Це, по-перше, широке залучення
у викладання елементів гуманітарних знань:
літератури, історії, музики, живопису. По-дру-
ге, персоніфікація науки, що дозволяє викла-
дати не безіменну математику як набір фактів,
і не просто знайомити студентів з  прізвища-
ми математиків, а знайомити їх з  конкретни-
ми людьми, особистостями, з яких можна
брати приклад. По-третє, установлення
міжпредметних зв’язків, що сприяє сприйнят-
тю картини світу як цілісної та гармонійної.
Як наслідок попередніх принципів висту-

пає принцип особистісного підходу. Викла-
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дачеві, який дбає про формування готовності
студентів до певного виду діяльності, дуже
важливо знати всі особливості особистості
кожного студента. Знання нюансів характеру,
темпераменту, ступеня володіння комунікація-
ми тощо значно полегшує керування проце-
сом формування готовності. Урахування інди-
відуальних можливостей студентів передба-
чає, крім знань цих особливостей, диферен-
ціацію завдань для кожного студента, створен-
ня ситуації успіху, консультації викладача з
виконання завдань, організацію роботи в па-
рах і малих групах, використання рейтинго-
вої оцінки діяльності студентів.
Наступним принципом формування го-

товності вчителя до роботи в гуманітарному
класі декларуємо розвивальний характер на-
вчання, гармонійний синтез процесів форму-
вання та розвитку. Під час професійної підго-
товки студент повинен усебічно розвиватися
та вдосконалюватися. Процес професійного
розвитку студента має носити неперервний
характер. Принцип індивідуального розвит-
ку студента реалізується через чітке роз’яснен-
ня значущості виконання пропонованих зав-
дань для інтелектуального й духовного зрос-
тання; організацію спеціальних форм занять;
систему індивідуальних завдань, створену
відповідно до рівня розвитку студента, ство-
рення атмосфери творчого змагання, надан-
ня необхідної допомоги студенту з боку інших
студентів та викладача.
Беручи до уваги відмінності в стилях

розумової діяльності математиків і гумані-
таріїв, висуваємо також у якості  принципу
систематичний розвиток трьох основних
видів мислення – наочно-дійового (прак-
тичного), наочно-образного й абстрактно-
теоретичного.
Принцип системності ми розуміємо як

наявність у процесі формування готовності
всіх ознак системи: мети, множини елементів,
взаємозв’язків між елементами тощо.
Принцип варіативності іноді розумієть-

ся як свобода вибору, що проявляється в са-
мостійному визначення майбутніми вчителя-
ми особистісно значущих для них цілей про-
фесійної підготовки [8]. Ми бачимо цей прин-
цип  у тому, що формування готовності вчи-
теля математики до роботи в гуманітарному

класі може відбуватися в різних навчальних
закладах по-різному, мають бути розроблені
варіативні спецкурси, окремі методики, які
сприятимуть досягненню поставленої мети.
Формування готовності може здійснюватися
як на базі різних навчальних дисциплін, на
базі одного блоку дисциплін (наприклад, пси-
холого-педагогічних), так і на базі одного
предмета (наприклад, методики викладання
математики); вибір змісту, форм і методів на-
вчального процесу здійснюється спільно вик-
ладачем і студентом.
Принцип наступності передбачає форму-

вання готовності на всіх етапах професійної
підготовки студентів. Цей процес не завер-
шується з випуском студента з ВНЗ, а продов-
жується під час його самостійної професійної
діяльності.
Принцип послідовності та систематич-

ності визначає послідовність дій викладача з
формування готовності й, відповідно, кінце-
вий результат. Реалізація цього принципу пе-
редбачає чітке підкерування всіх дій цілям ос-
віти взагалі.
Принцип ефективності означає, що до-

сягнення результату – сформованої готовності
—  має відбуватися з мінімальними зусилля-
ми та затратами навчального часу.
Важливим є також принцип професійної

спрямованості навчання. Він вимагає «врахо-
вувати особливості майбутньої професійної
діяльності студента, обґрунтовувати важ-
ливість оволодіння професійною культурою
при викладанні не лише фахових дисциплін,
а й усіх предметів» [2, с. 110]. У рамках нашо-
го дослідження цей принцип реалізується че-
рез сукупність навчальних і професійних зав-
дань, розв’язання яких формує компетент-
ності у сфері навчання математики в гумані-
тарному класі.
Вищезазначений принцип найповніше

реалізується в межах контекстного підходу
Вербицького. Сам автор зазначає, що в кон-
текстному навчанні порівняно з традиційним
за предметною (навчальною) інформацією ви-
ступають реальні контури професійного май-
бутнього. Це наповнює процес навчання осо-
бистісним змістом.
З попереднім принципом тісно пов’яза-

ний принцип практичної спрямованості
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змісту навчання.  Відповідно до нього зміст
навчання повинен бути спрямований на ово-
лодіння практичними навичками реалізації
навчання математики в гуманітарному класі.
Таким чином, структура готовності неза-

лежно від того, з якої позиції розглядається сам
феномен, містить компоненти, відповідні ком-
понентам особистості за Платоновим.
Поняття «готовність учителя математики

до роботи в гуманітарному класі» є окремим
випадком поняття «готовність до педагогіч-
ної діяльності», тому зміст першого поняття є
ширшим від останнього. Отже, його форму-
вання відбувається як за основними принци-
пами підготовки фахівця, так і за тими, які зу-
мовлюють підготовку саме до певного виду
діяльності – до роботи в гуманітарному класі.
Процес формування  готовності

майбутнього вчителя математики до роботи
в гуманітарному класі відбувається протягом
усього терміну професійної підготовки вчите-
ля й має бути підкорений вищезазначеним те-
оретичним засадам.
Подальший напрямок досліджень ми вба-

чаємо у використанні теоретичних здобутків
у підготовці вчителя математики в педагогіч-
ному ВНЗ  та наповненні теоретичних поло-
жень конкретним практичним змістом.
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тематики до роботи в гуманітарному класі:
сутність, структура, принципи формування

У статті висвітлено різні підходи до ви-
значення поняття «готовність до педагогіч-
ної діяльності»; як окремий випадок цього
поняття розглядається готовність учителя
математики до роботи в гуманітарному класі,
її структура та принципи формування.
Ключові слова. Готовність до діяльності,

профільна школа, гуманітарні класи, підготов-
ка вчителя математики, структура готовності,
принципи  формування готовності.
Панишева О. В. Готовность учителя ма-

тематики к работе в гуманитарном клас-
се: сущность, структура, принципы форми-
рования

В статье рассмотрены различные подхо-
ды к определению понятия «готовность к
педагогической деятельности», дается опре-
деление понятию «готовность учителя ма-
тематики к работе в гуманитарном классе»,
выделяется структура готовности и принци-
пы ее формирования.
Ключевые слова. Готовность к деятельно-

сти, профильная школа, гуманитарные клас-
сы, подготовка учителя математики, структу-
ра готовности, принципы формирования го-
товности.

Olga Рanisheva. Readiness teachers of
mathematic for work in humanitarian classes:
essence, structure, principles forming.

Definition and principles forming of readiness
for work in humanitarian classes are  describe  in
article.

Key words. Training of teachers, profile school,
humanitarian classes, readiness for work.
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УДК 371.134:331

ЗМІНИ, що наразі відбуваються  в су-
часному  суспільстві, гостро ставлять

проблему цілей, змісту та технологій профе-
сійної підготовки фахівців.
Проблема забезпечення якості освіти в си-

стемі вищих навчальних закладів не знайшла
за останні роки остаточного вирішення.
Складність вирішення цієї проблеми ту-

мовлює те, що реальні показники, які оціню-
ють якість освіти у вищому навчальному зак-
ладі,  знаходяться поза межами освітньго про-
цесу. У практичній діяльності педагоги вищої
школи використовують традиційні показни-
ки, основу яких складають різні форми оціню-
вання  знань – від заліку до творчого комп-
лексного завдання [1, с. 6].

Крокошенко О. Я.
У реальній педагогічній ситуації майбутній

учитель, зазвичай, не взмозі вийти на рівень
надситуативного мислення та використати
великий обсяг набутих теоретичних знань.
Життя вимагає від випускника вищого на-
вчального закладу не  обізнаності, а компетен-
тності. Компетентність фахівця набуває все
більшої актуальності завдяки ускладненню й
постійному розширенню соціального досвіду,
сфери освітніх послуг, відкриттю інновацій-
них типів шкіл, упровадженню нових педа-
гогічних систем, проектів, технологій. Тому в
умовах ринкової економики вже неможливо
орієнтуватися тільки на формально отриману
освіту.
Зміна парадигми освіти від традиційної до

особистісно орієнтованої вимагає від педаго-
гічної школи вдосконалення підготовки фахів-
ця, формування його як професіонала, який
глибоко обізнаний у своєму предметі, легко
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орієнтується в новітніх досягненнях науки та
техніки, в інноваціях психолого-педагогічної
науки, здатного технологічно збудувати дидак-
тичний процес у школі .
Підготовка професійно компетентного

вчителя в умовах гуманізації та технологізації
педагогічної освіти є одним з актуальних зав-
дань педагогічної науки. На цей час велика
кількість дослідників-педагогів «повернулася
обличчям» до цієї проблеми. Аналізуючи чис-
ленні дослідження (А. Хуторськой, В. Боло-
тов, І. Зимня,  В. Адольф, Т. Браже, В. Дьомін,
Ю. Татур, Л. Мітіна), можна зробити висно-
вок, що педагогічна компетентність  – це
змістовна характеристика спеціаліста, що
являє собою інтегровану особистісну освіту,
засновану на сукупності фундаментальних на-
уково-педагогічних знань, умінь та навичок,
практичного досвіду, що свідчать про го-
товність учителя успішно виконувати  профе-
сійно-педагогічну діяльність.
Т.В. Браже [2] трактує педагогічну  компе-

тентність як багатофакторне явище, що вклю-
чає в себе систему знань та вмінь учителя,
його ціннісні орієнтації, інтегративні показни-
ки його культури (мова, стиль, ставлення до
себе й своєї діяльності, до суміжних галузей
знання).
Однак залишається важливою проблема

аналізу становлення уявлень про педагогічну
компетентність  майбутнього вчителя. Незва-
жаючи  на важливість дослідженя загально-
теоретичних засад, очевидно, що цей процес
відбуватиметься по-різному для педагогів
різних профілів.
Мета статті –  визначити особливості  ком-

понентів педагогічної компетентності вчите-
ля трудового навчання.
Аналізуючи підходи науковців до складо-

вих поняття «професійна компетентність пе-
дагога», вважаємо за доцільне розглядати пе-
дагогічну компетентність майбутнього вчите-
ля трудового навчання як єдність ключових
та спеціальних компетенцій.
Використання компетенцій як характерис-

тик для опису рівня або ступеня, на яких лю-
дина може продемонструвати знання, їх засто-

сування, навички, позиції, дозволяє об’єктивно
оцінювати рівень її досягнень  [3, с. 24].
Ключові компетенції відображають куль-

туру педагога та поділяються на професійну,
соціально-мотиваційну, інформаційну, кому-
нікативну, креативну.
Як свідчить аналіз наукових робіт, у комп-

лексі взаємопов•язаних  та взаємозалежних
чинників, що детермінують ефективність про-
фесійної діяльності вчителя трудового навчан-
ня, систематизуючими є  комунікативна ком-
петнтність.
Спеціальні компетенції інтегрують  знан-

ня про предмет навчання  (трудове навчан-
ня) та методику його викладання, і поділяють-
ся на : цільову, змістовну, проектовну,  реф-
лексивну, моніторнигову.
Оволодіння ключовими  та спеціальними

компетенціями (рис. 1) зумовлюють єдність
теоретичної та практичної готовності майбут-
нього вчителя трудового навчання до
здійснення педагогічної діяльності.

Рис. 1. Структурні складові педагогічної
компетентності вчителя трудового

навчання

Цільова компетенція вчителя трудового
навчання передбачає його вміння до постанов-
ки та реалізації освітнього завдання різного
рівня складності та різної спрямованості : на-
вчальні, виховні, розвивальні; поточні та пер-
спективні; глобальні та окремі; реальні та іде-
альні.
Змістовна компетенція  окреслює знання

навчального предмета, відображує здатність
творчо опрацьовувати робочі програми,  ура-
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ховуючи специфіку навчального закладу та
регіону, а також можливості методичного по-
тенціалу, інформаційного, технічного забез-
печення.
Зміст трудового навчання як навчального

пердмета має інваріантний характер – техніч-
на праця, обслуговуюча праця, сільськогоспо-
дарська праця. Варіанти складаються з окре-
мих модулів —  технологія обробки дереви-
ни, технологія обробки металів, радіотехніка
та ін.
У системі підготовки вчителя трудового

навчання ця специфіка його професійної ком-
петентності займає визначне місце. Фахівець
повинен володіти великим обсягом ґрунтов-
них знань зі свого предмета та творчо вико-
ристовувати їх  у педагогічній  діяльності , а
також мати знання та  практичні вміння в
низці провідних галузей сучасного виробниц-
тва, основ економіки та підприємництва. Учи-
телю трудового навчання належить провідна
роль у професійній орієнтації школярів, а це, у
свою чергу, потребує не лише широких по-
літехнічних знань, а й достатньо високих тех-
нологічних навичок обробки основних кон-
струкційних матеріалів.
У процесі викладання трудового навчан-

ня реалізуються межпредметні зв’язки на-
вчальних дисциплін – математики, фізики,
креслення, інформатики тощо.
При цьому розвивається системне мис-

лення учнів, гнучкість розуму, здатність до уза-
гальнення знань, перенесення набутого дос-
віду при розв’язанні ситуацій, які потребують
синтезу знань, навичок і вмінь з різних на-
вчальних дисциплін.
При реалізації окреслених міжпредметних

зв’язків за основу взято таку структуру узагаль-
нених умінь майбутніх учителів трудового
навчання:

— уміння визначати матеріал, ставити
мету діяльності;

— уміння використовувати засоби праці;
— уміння виконувати трудові прийоми та

операції;
— уміння використовувати трудові прийо-

ми та операції;
— уміння використовувати нормативні

документи та організовувати роботу;

— уміння оцінювати результати роботи [4,
с. 51].
Проектовна компетенція включає вміння

педагога передбачити результати своєї діяль-
ності, визначити послідовність дій, аби досяг-
ти мети, тобто звести воєдино педагогічну
стратегію й тактику. Наразі в роботі вчителя
трудового навчання мають місце два види
проектування: педагогічне (проектування
уроків або курсу , що вміщує кілька навчаль-
них блоків або розділів), та техніко-техноло-
гічне (проектування об’єктів та прослуг).
При проектуванні уроку або навчального

курсу вчитель трудового навчання повинен
також забезпечити техніко-технологічну без-
пеку школярів, що у свою чергу вимагає від
педагога високого рівня власної відповідаль-
ності та чіткого знання вимог з охорони праці.
Рефлексивна компетенція відображає

здатність учителя  дати оцінку своєї праці в
цілому, бачити перспективні зв’язки між зав-
даннями , способами, умовами, результатами.
Набутий досвід сприяє методичному досвіду
за умов його ґрунтовного постійного аналізу.
Моніторингова компетенція вчителя тру-

дового навчання  відображає вміння відсте-
жувати процес навчання та співвідносити
реальні результати із запланованими, що
врешті й забезпечує якість освіти.  Педагогіч-
на діагностика є складовою частиною моні-
торингу. Вона складається з контролю, пере-
вірки, оцінки, накопичення інформації, її ана-
лізу, вивчення динаміки, складання прогнозів.
Таким чином, аналіз поняття педагогічної

компетентності та сучасних вимог до педаго-
га-спеціаліста дозволяє виділити основні
якості вчителя трудового навчання , що відоб-
ражають його компетентність:

— здатність до критичної оцінки особис-
того досвіду педагогічної діяльності;

— прагнення до формування й розвитку
особистих креативних якостей, що дають
можливість генерації педагогічних ідей; отри-
мання високих педагогічних результатів;

— наявність високого рівня комунікатив-
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навчання

Стаття присвячена аналізу педагогічної
компетентності майбутніх учителів трудового
навчання та визначенню особливостей її
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гической компетентности учителя трудо-
вого обучения

Статья посвящена анализу педагогической
компетентности будущих учителей трудово-
го обучения и выделению особенностей ее
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O. Krokoshenko. Pedagogical Competence
of a Teacher of Labour Education

The article is devoted to the analysis of the
pedagogical competence of future labor training
teachers and to defining peculiar properties of it’s
separate components.

Key words: competence, competency, content
characteristic of a specialist.

ної культури й досвіду організації  комунікації,
що здійснюється в режимі діалогу;

— засвоєння культури отримання, відбо-
ру, зберігання, відтворення, обробки та інтер-
претації інформації в умовах швидкого нарос-
тання інформаційних потоків;

— удосконалення  методичної культури,
системного мислення, здатність моделювати
педагогічний процес і прогнозувати резуль-
тати власної діяльності;

— наявність  прагнення до самовизначен-
ня в ситуаціях ціннісного вибору й до прий-
няття відповідальності за кінцевий результат
педагогічного процесу;

— здатність до вироблення індивідуаль-
ного стилю педагогічної поведінки.
Розвиток педагогічної компетентності

вчителя трудового навчання  проявляється  в
розширенні вузькопрофесійного кругозору, у
входженні в коло сучасних знань, а також у
підвищенні загальнокультурного потенціалу. У
плані вдосконалення професійно-педагогічної
компетентності пріоритетними є психолого-
педагогічні, соціокультурні знання вчителя, що
надають можливість ефективної роботи вчи-
теля як суб’єкта педагогічної діяльності. Унас-
лідок посилення динамізму соціальних про-
цесів на перший план висуваються осо-
бистісні якості фахівця, що забезпечують ви-
рішення педагогічних завдань на рівні соціаль-
но-моральної відповідальності.
Для подальшого аналізу процесу розвит-

ку окремих складових компонентів педагогіч-
ної компетентності вчителя трудового навчан-
ня та досліджуваної інтегративної змістовної
характеристики спеціаліста в цілому, необхід-
не формулювання відповідних критеріїв та
показників, що стане предметом наших по-
дальших розвідок.

Література
1.  Курило  В. С. От качества препода-

вания к качеству образования / Курило В. С.,
Савченко С. В. // Вісн. Луган. нац. ун-ту
імені Тараса Шевченка. — 2006. — №6. —
С. 6—9.
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УДК 377:687

КОНЦЕПЦІЄЮ розвитку
професійно-технічної освіти

України (далі Концепція) [1, с. 3] ви-
значено основні принципи: соціаль-
ної детермінізації, диверсифікації,
індивідуалізації та диференціації, ре-
гіоналізації, випереджувального ха-
рактеру підготовки кваліфікованого
виробничого персоналу, гнучкості й
взаємозв’язку процесу професійного
навчання з реструктуризацією еконо-
міки.
Аналіз наукової  літератури

свідчить, що розробка й упроваджен-
ня педагогічних технологій індивіду-
алізації професійної підготовки є ак-
туальним напрямком реалізації прин-
ципів, зазначених у Концепції. Метод
проектів є одним із засобів, що може
вирішити низку питань у напрямку
індивідуалізації професійної підготов-
ки. Сутність цього методу полягає в
тому, що, опановуючи загальний на-
вчальний матеріал, учень залучаєть-
ся до виконання комплексного зав-
дання, яке має своєрідну специфіку та
певну предметну спрямованість.
Різнорівнева складність проектної
діяльності дає можливість надати
учню завдання, яке буде цілком відпо-
відати його особистим якостям, на-
вчальним можливостям, інтересам та
нахилам. Таким чином, проектний
метод має широкі можливості щодо
індивідуалізації процесу професійної
підготовки.

Професійна підготовка фахівців
швейного профілю (далі ФШП) має
свою специфіку. Особливості змісту
навчання та організації навчального
процесу в професійно-технічному
навчальному закладі (далі ПТНЗ)
швейного профілю потребують роз-
робки технології індивідуалізації про-
фесійної підготовки ФШП шляхом ви-
користання методу проектів.
Питання професійної підготовки

ФШП отримали розвиток у працях
О. Пінаєвої, І. Гріценок. У праці
О. Пінаєвої досліджувалася  на-
ступність у змісті трудового навчан-
ня в школі та професійної підготовки
в ПТНЗ швейного профілю [2]. Пред-
метом дослідження І. Гріценок були
зміст, форми й методи виробничого
навчання учнів ПТНЗ швейного
профілю [3]. Теоретичні та практичні
аспекти застосування методу про-
ектів у навчальному процесі дослі-
джували С. Сисоєва, М. Чобітько,
О .  Коберник ,  В.  Бурдун  та  ін .
С. Сисоєва вивчала метод проектів як
засіб особистісної орієнтації та інди-
відуалізації навчання [4]. У праці
М. Чобітько розглядалися питання
педагогічного проектування в процесі
особистісної професійної підготовки
[5]. Дослідження О. Коберника та
В. Бурдуна стосувалися використан-
ня методу проектів у трудовому на-
вчанні [6; 1]. У науковій літературі
питання індивідуалізації професійної
підготовки ФШП узагалі та з викори-
станням методу проектів зокрема
досліджено лише частково.

 Родіонова Н. М.

Òåõíîëîã³ÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿
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Метою статті є аналіз результатів розроб-
ки педагогічної технології індивідуалізації про-
фесійної підготовки ФШП шляхом викорис-
тання методу проектів.
Умовою успішного використання методу

проектів у педагогіці є тісне співробітництво учня
та викладача. Метод проектів удало поєднує са-
мостійну загальнотеоретичну підготовку, пошу-
кову та практичну діяльність учня, тому участь
викладача протягом виконання проекту від са-
мого початку до перевірки результатів та їх оцін-
ки є дуже важливою. Проектний метод харак-
теризується такими рисами. По-перше, дося-
гається можливість побудувати міжпредметні
зв’язки при вирішенні окремого, комплексного
питання. По-друге, тематична різноманітність
видів проектів дозволяє акцентувати навчаль-
ну діяльність учня на окремих питаннях, що
особливо цікавлять його, при цьому не пору-
шується загальний навчальний графік та не зав-
дається шкода іншим компонентам навчальної
діяльності учня. Таким чином, індивідуалізація
професійної підготовки ФШП виникає не на
предметному рівні або рівні окремого заняття, а
індивідуалізується весь навчальний процес без
завдавання шкоди його окремим частинам.
Тривалість проектів може бути спланова-

на викладачем та учнем відповідно до склад-
ності проектного завдання та особливостей
навчальних здібностей учня, який виконує
проектне завдання [6, c. 61]. На наш погляд,
у професійній підготовці ФШП доцільно ви-
користовувати проекти, що надали б змогу
комплексно поєднати практичні та теоре-
тичні компоненти професійного навчання та
побудували б тісні міжпредметні зв’язки з та-
ких дисциплін, як «Конструювання одягу»,
«Матеріалознавство», «Технологія виготов-
лення одягу», «Спеціальне малювання» та
практичних занять у виробничих майстер-
нях. Завдання має містити практичний ха-
рактер та його змістом повинно бути вироб-
ництво конкретного швейного виробу за заз-
далегідь визначеною технологією, способом,
з використанням певних матеріалів та облад-
нання.  При цьому для досягнення мети ма-
ють бути поглиблено вивчені певні теоре-
тичні питання.

Невеликі проектні завдання, які поєдну-
ють у собі одну чи дві навчальні дисицпліни
– «Технологія виготовлення одягу» та «Кон-
струювання одягу», «Матеріалознавство» та
«Конструювання одягу», «Спеціальне малю-
вання» та «Конструювання одягу», – також
мають зайняти важливе місце в проектній
діяльності й індивідуалізації учнів, оскільки
для багатьох учнів вони є кроком до спроби
оцінити свої можливості з виконання про-
ектних завдань різної складності.
Ефективне управління навчальною діяль-

ністю учня в ході виконання проекту базуєть-
ся на виокремленні етапів проектної діяль-
ності, визначенні необхідної послідовності дій
викладачів і учнів та характером їх взаємодії
(рис. 1; 2.) Виконання навчального проекту
може бути умовно розподілено на чотири ета-
пи: пошуковий, конструкторський, техноло-
гічний, оцінний [5, c. 98].

Рис. 1. Технологія виконання
навчального проекту учнями ПТНЗ

швейного профілю

 

Оцінювальний 

 
 

Технологічний 

 
 

Конструкторський 

 
Пошуковий 

визначення  проблемного питання  та формулювання 
комплексного  практичного  завдання; 
побудова міжпредметних  зв’язків та формулювання 
теоретичних  завдань із кожної навчальної 
дисципліни , задіяної у виконанні проекту;  
побудова календарного  плану-графіка здійснення  
проекту;  
визначення  первинних  шляхів досягнення  проектної 
мети, теоретичне опрацювання  поставленого 
завдання; 
корегування календарного плану-графіка та 
визначених  шляхів і засобів досягнення мети 
проекту. 

побудова моделі майбутнього виробу; 
підбір матеріалів, теоретичне опрацювання можливості 
використання обраних матеріалів; 
вивчення способів конструювання відповідного 
різновиду виробів та вибір методу, що буде 
використаний; конструювання та підготовка 
конструкторської документації для технологічної 
стадії; пошук дизайнерських рішень та можливості їх 
застосування при виконанні проекту. 

вибір засобів технологічної обробки тканини та його 
обґрунтування; 
вивчення певної сукупності технологічних прийомів, 
що будуть застосовуватися при виконанні проекту; 
розкрій деталей швейного виробу; 
виробнича обробка деталей виробу на практичних 
заняттях. 

Оцінка швейного виробу, виставково-конкурсна 
діяльність. 

Індивідуалізація професійного навчання майбутніх 
ФШП на різних етапах проектної діяльності 

 

Оцінний
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Пошуковий етап виконання проекту перш
за все пов’язаний з пошуком та аналізом про-
блемного питання. На цьому етапі форму-
люється завдання та усвідомлюється його
важливість і актуальність. Учень визначає еле-
менти завдання, що найповніше відповідають

Рис. 2. Види діяльності викладачів, майстрів виробничого навчання
й учнів у межах навчального проекту

його нахилам та інтересам, індивідуальному
професійному розвитку в галузі спеціальних
дисциплін («Конструювання одягу», «Техно-
логії виготовлення одягу» або «Матеріалознав-
ство швейного виробництва») та виробничо-
го навчання. Викладач пропонує завдання на

 Учень: 
1. Вибір напрямку проектної діяльності 
(різновид одягу, спосіб шиття…). 
2. Теоретичне обґрунтування проектного 
завдання, складання календарного плану 
графіка. 
3. Виконання предметних завдань з теми 
проекту. 
4. Формулювання пропозицій щодо 
матеріалів, що будуть використані при 
шитті проектного виробу. 
5. Моделювання швейного виробу та 
конструювання його деталей. 
6. Розробка дизайнерських рішень, що 
будуть застосовуватися в проектному 
виробі. 
7. Вивчення технології швейних виробів, 
визначення технологічних операцій, що 
необхідно буде здійснити; поглиблене 
вивчення теорії технології швейних 
виробів та окремих швейних операцій, 
що будуть здійснені під час виконання 
проекту; виконання предметного 
завдання.  
8. Участь у виставках та конкурсах (за 
рішенням оцінювальної комісії) 

Викладачі (у дужках наведено навчальну дисципліну, що викладається викладачем) 
1. Формулювання проектного завдання відповідно до навчальних інтересів учня 
(„Конструювання одягу”). 
2. Рекомендації щодо опрацювання навчальної літератури, корегування плану графіка 
(„Конструювання одягу”, „Матеріалознавство”, „Технологія виготовлення одягу”). 
3. Розробка предметних завдань („Конструювання одягу”, „Матеріалознавство”). 
4. Корегування пропозицій щодо матеріалів, надання порад та пропозицій з їх вибору та 
затвердження обраних матеріалів („Матеріалознавство”). 
5. Контроль та супроводження діяльності з моделювання та конструювання проектного 
виробу. Пропозиції щодо вдосконалення моделі та креслень. Консультації з вибору способу 
побудови креслень. Пропонування додаткових теоретичних відомостей з теми проекту 
(„Конструювання одягу”). 
6. Корегування дизайнерських рішень та надання порад і пропозицій з їх удосконалення 
(„Спеціальне малювання”). 
7. Формулювання предметного завдання, консультації з вибору способу здійснення 
технологічних операцій, пропонування додаткових теоретичних відомостей з теми проекту 
(„Технологія виготовлення одягу”). 
8. Перевірка проектного виробу, його оцінювання. 

Майстер виробничого навчання: 
1. Узгодження проектного завдання. 
2. Ознайомлення з планом-графіком та 
його корегування відповідно до плану 
практичних занять і виробничої 
практики. 
3. Ознайомлення зі змістом предметних 
завдань та результатами їх виконання. 
4. Ознайомлення з результатами вибору 
матеріалів. 
5. Ознайомлення з результатами 
моделювання, конструювання та 
дизайну. 
6. Ознайомлення з обраними 
дизайнерськими рішеннями. 
7. Додаткова перевірка предметного 
завдання та знань з технології, 
керівництво практичною діяльністю з 
оволодіння технологією швейних 
виробів та допомога в опануванні 
виробничих операцій, що будуть 
застосовуватися в проектній діяльності. 
Керівництво практичною діяльністю з 
виконання проектного завдання. 
8. Участь у перевірці та оцінюванні. 

оцінної комісії)
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проект та узгоджує його зміст з учнем. Таким
чином досягається узгодження оптимально-
го для учня завдання зі змістом навчальної
програми та особливостями навчальних і
практичних здібностей учня. Важливого зна-
чення набуває побудова міжпредметних
зв’язків у проекті. Кожен викладач, навчальні
дисципліни якого задіяні у виконанні проек-
ту, має сформулювати окреме завдання, що
буде узгоджуватися із загальною метою та зав-
даннями інших викладачів. Основною вимо-
гою тут є спрямованість кожного предметно-
го завдання на досягнення проектної мети.
Викладач допомагає виконавцеві проекту

здійснити планування проектної діяльності,
визначити етапи виконання завдання, побу-
дувати календарний графік виконання проекту
з визначенням відповідальних за різні етапи
чи елементи проекту (для групових проектів),
оскільки навчальні проекти можуть бути різни-
ми залежно від складу проектної групи та часу,
відведеного на вирішення окремих частин
проектного завдання.
Далі учні розпочинають здійснювати збір

та вивчення інформації з теми проекту. Ця
діяльність дуже важлива, оскільки вона є тео-
ретичним підґрунтям для успішного виконан-
ня проекту. До того ж, ще на початковому
етапі за допомогою зібраної інформації мож-
на внести зміни чи корективи до навчально-
го завдання або календарного плану-графіка.
На пошуковому етапі учні формують ідеї,

висувають гіпотези щодо вирішення постав-
леного завдання. За допомогою первинного
збору інформації висуваються перші варіанти
послідовності дій з вирішення завдання.
Таким чином, пошуковий етап спрямова-

ний на сприяння генерації ідей виконання
проекту учнями. Це є важливою складовою
виконання проекту та пов’язано з тим, що
пошукова діяльність стимулює інтелектуаль-
ний розвиток учня, сприяє його становлен-
ню як особистості. Учень вивчає можливості
аналізу та синтезу отриманої інформації, пізнає
засоби її переробки, систематизації, узагаль-
нення та порівняння. Особлива увага при-
діляється формуванню навичок планування

навчально-практичної діяльності. Системати-
зація учнем своєї навчально-пошукової та прак-
тичної діяльності, її організація та самоконтроль
– досягнення, варті зусиль викладача.
З погляду на індивідуалізацію професійної

підготовки пошуковий етап постає як важли-
вий засіб визначення індивідуальних навчаль-
них потреб та інтересів окремого учня. За до-
помогою викладача учень формулює своє
бачення проектної діяльності. Таким чином
здійснюється формування професійної спря-
мованості, навичок системного мислення та
вирішення складного міжпредметного прак-
тичного завдання з його ретельним теоретич-
ним опрацюванням. Значні можливості
відкриваються при застосуванні рівневої ди-
ференціації до учнів при виборі завдань.
У пошуковому етапі здійснення навчаль-

ного проекту в ПТНЗ швейного профілю нами
виокремлено такі складові: визначення про-
блемного питання та формулювання комплек-
сного практичного завдання, тобто технічно-
го завдання; побудова міжпредметних зв’язків
і формулювання теоретичних завдань з кож-
ної задіяної у виконанні проекту навчальної
дисципліни; побудова календарного плану-
графіка здійснення проекту; визначення пер-
винних шляхів досягнення проектної мети,
теоретичне опрацювання поставленого зав-
дання; корегування календарного плану-гра-
фіка та визначених шляхів і засобів досягнен-
ня мети проекту.
Наступний етап виконання навчального

проекту в ПТНЗ швейного профілю – конст-
рукторський. Цей етап визначається як підго-
товчий до подальшого – технологічного. Кон-
структорський етап відповідає за пошук ди-
зайнерських та інших творчих рішень, вибір
матеріалів, методів конструювання креслень
конструкції, визначення особливостей моде-
лювання та отримання лекал виробу, конст-
руювання та моделювання швейного виробу,
що є метою проекту. Конструкторський етап
стосується таких навчальних дисциплін: «Ма-
теріалознавства», «Спеціальне малювання»,
«Конструювання одягу».
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«Матеріалознавство» стосується тієї час-
тини проекту, де здійснюється визначення па-
кета основних матеріалів та матеріалів при-
кладу інших навчальних дисциплін, що вико-
ристовуватимуться при виконанні проекту.
Виявляється доцільність відбирання матері-
алів, оскільки цей вибір має забезпечити за-
дану форму, зовнішній вигляд, усі експлуа-
таційні та гігієнічні вимоги до виробу. При
цьому передбачається, що проектовані моделі
можуть виготовлятися з різних матеріалів,
близьких за хімічним складом волокон та фізи-
ко-механічними властивостями, що забезпе-
чить стабільність режимів роботи обладнан-
ня в технологічному процесі. Обґрунтовуєть-
ся, саме чому обрані матеріали найбільш при-
датні для проектованої моделі. Визначаються
матеріали для верху, підкладки, прокладки. За
наявності фурнітури в проектованих моделях
обираються її потрібні різновиди, визначаєть-
ся, які властивості вони повинні мати та в якій
кількості використовуватимуться. Обрахо-
вується їх співвідношення, можливі комбінації
та взаємний вплив. В основу цих розрахунків
покладаються визначені на пошуковому етапі
параметри швейного виробу та вимоги до
нього.

«Спеціальне малювання» надає змогу про-
ектувальнику й викладачеві як консультанту
втілити дизайнерський задум у зовнішнє зоб-
раження моделі, сформоване поєднанням ак-
туальних за напрямком моди ознак: об’-
ємністю форми, силуетом, довжиною, по-
кроєм, конструкцією основних деталей, особ-
ливістю конструктивно-декоративних еле-
ментів. Визначена таким чином модель бе-
реться за основу для подальшої розробки. На
цьому етапі формується індивідуальний стиль
професійної діяльності майбутнього ФШП,
його особливі риси та якості.
Навчальна дисципліна «Конструювання

швейних виробів» спрямовує діяльність учня
на виявлення вимог до виробу, що проек-
тується, та здійснення конструктивної побу-
дови моделі. На основі порівняльної характе-
ристики, відомих методів одержання розгор-
ток деталей конструкцій за спеціальною

літературою з конструювання одягу, рекомен-
дованою викладачем, учень як проектуваль-
ник обґрунтовує вибір методу одержання крес-
лень деталей моделі, що проектується, визна-
чає лінійні параметри майбутньої конструкції.
Далі учень наводить характеристику сутності
обраного методу, вихідних даних для його
застосування, а також здійснює необхідні роз-
рахунки, виконує креслення конструкції май-
бутньої моделі, зображує лінії моделювання та
дає опис побудови креслення за будь-якою
методикою. Наступним етапом конструк-
торського розділу є побудова лекал деталей
виробу й визначення економічної доцільності
витрат матеріалів на цей проект. Для визна-
чення економічних параметрів проектуваль-
нику потрібно виконати розкладку лекал де-
талей конструкції й отримати загальну площу
матеріалу, необхідну для цього виробу, вико-
нати розрахунок площі лекал і розрахувати
відсоток міжлекальних витрат та економічну
доцільність цього проекту стосовно витрат
матеріалів верху, підкладки, прикладу. Вико-
нання попередніх розрахунків учень-проекту-
вальник може виконати при наявності знань
з дисципліни «Основи галузевої економіки і
підприємництва» та «Основи конструюван-
ня одягу» в комплексі. Далі здійснюється об-
рахування технологічних параметрів майбут-
нього виробу відповідно до визначених
розмірів та особливостей матеріалів, що бу-
дуть використовуватися.
Дисципліна «Спеціальне малювання»

відповідає за пошук дизайнерських рішень, що
застосовуватимуться в майбутньому виробі.
Важливість цієї складової полягає у виділенні
особливого та неповторного в майбутньому
виробі, того, що задовольнить споживача та
виділить виріб з-поміж інших. Тут формуєть-
ся індивідуальний стиль професійної діяль-
ності майбутнього ФШП, його особливі риси
та якості.
Індивідуалізація професійної підготовки на

конструкторському етапі досягається за раху-
нок здійснення спеціалізації навчальної діяль-
ності та індивідуальних можливостей учнів-
проектувальників при застосуванні способів
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опрацювання навчального матеріалу [8, c. 11].
Учні визначають та поглиблено вивчають
особливості використання матеріалів,
відповідні способи побудови конструкції мо-
делі майбутнього виробу та різноманітні мож-
ливості його конструювання.
Пошук та визначення дизайнерських

рішень щодо проектного завдання формує
навички індивідуального та нестандартного
мислення, індивідуалізує творчу роботу над
проектом та готує учня до його самостійної
трудової діяльності, коли йому необхідно буде
пропонувати власні дизайнерські рішення для
задоволення потреб замовників та спожи-
вачів, навчає реальної самооцінки своїх дій та
можливостей, активізує процес пізнання про-
фесії.
Конструкторський етап передбачає

здійснення таких дій: побудова моделі майбут-
нього виробу; підбір матеріалів, теоретичне
опрацювання можливості використання об-
раних матеріалів; вивчення способів констру-
ювання відповідного різновиду виробів та
вибір методу, що буде використаний; конст-
руювання та підготовка конструкторської до-
кументації для технологічного етапу; пошук
дизайнерських рішень та можливості їх зас-
тосування при виконанні проекту.
Технологічний етап виконання проекту

спирається на вивчення навчальної дисцип-
ліни «Технологія виготовлення одягу» та прак-
тичні заняття у виробничих майстернях. Під
час вивчення «Технології виготовлення одя-
гу» учні визначають можливості та засоби
обробки обраних матеріалів відповідно до
побудованих креслень та обраних дизайнерсь-
ких рішень. Учні досліджують теорію засто-
сування окремих технологічних пристроїв.
Важливим є визначення сукупності техноло-
гічних операцій, що здійснюватимуться під
час виготовлення певного виробу. Поглибле-
не вивчення можливостей та правил
здійснення окремих технологічних операцій
надасть навички вивчення та застосування
різних технологічних прийомів, що надалі

допоможе учню швидко пристосовуватися до
технологічних нововведень та складностей
при зміні технологічного обладнання на ви-
робництві. При застосуванні конструкторсь-
кої документації, отриманої на попередньому
етапі, та за допомогою технологічного опра-
цювання досліджуваного питання учні виз-
начають технологію виготовлення свого про-
ектного виробу й будують технологічні карти,
з якими вони беруться за виробниче навчан-
ня в майстернях. Саме тут розпочинається
практична частина виконання проектного
завдання.
На практичні завдання учні приходять з

теоретичними та практичними напрацюван-
нями з «Матеріалознавства» (особливості ви-
користання окремих матеріалів), «Конструю-
вання одягу» (конструкторська документація,
креслення), «Спеціального малювання»
(творчі рішення, що індивідуалізують швей-
ний виріб), «Технології виготовлення одягу»
(можливості та засоби обробки обраних ма-
теріалів відповідно до особливостей їх засто-
сування).
На заняттях з виробничого навчання шля-

хом використання навчальних матеріалів, от-
риманих на минулих етапах, здійснюється
розкрій швейного виробу. Удалий розкрій по-
требує знання особливостей використання
певного виду тканини та інших матеріалів,
наявності креслень деталей майбутнього ви-
робу. Після розкрою учні починають здійсню-
вати технологічну обробку матеріалів та ви-
готовлення виробу відповідно до проектно-
го завдання.
Індивідуалізація професійної підготовки на

технологічному етапі досягається шляхом на-
дання можливості учню обрати із сукупності
методів технологічної обробки тканини той,
що найповніше відповідає потребам проекту
та інтересам учня. Учень отримує знання з
окремої галузі технології швейних виробів,
цікавої для нього, яка відповідає його навчаль-
ним потребам. Важливо також зауважити, що
учень самостійно навчається пристосовувати
конкретну виробничу технологію до певних
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потреб. Вироблення методики такого само-
стійного навчання та використання отрима-
них знань та навичок є важливим навчаль-
ним досягненням.
Технологічний етап передбачає здійснен-

ня таких дій: вибір засобів технологічної об-
робки тканини та його обґрунтування; ви-
вчення певної сукупності технологічних
прийомів, що будуть застосовуватися при ви-
конанні проекту; розкрій деталей швейного
виробу; виробнича обробка деталей виробу
на практичних заняттях.
Оцінний етап є останнім та значною

мірою стосується викладачів. На цьому етапі
вже не виконуються дії з виробництва чи про-
ектування. Оцінний етап передбачає здійснен-
ня оцінювання виробу, що був об’єктом про-
ектної діяльності учня. Оцінювання прово-
диться за складовими проектної діяльності та
етапами його виконання. Окремо оцінюють-
ся висунуті вимоги з навчальних дисциплін,
що були задіяні в процесі виконання проекту,
виводиться загальна оцінка з усього проекту.
Життєвий цикл проекту не закінчується

його оцінкою, що була здійснена комісією з оці-
нювання. Об’єкт проектної діяльності може
бути відправлений на конкурс моделей одягу
або виставку, де буде оцінюватися на іншому
рівні та іншими фахівцями. Це важливо з по-
гляду формування професійного імені майбут-
нього спеціаліста, його ідентифікації в профе-
сійному середовищі.
Індивідуалізація професійної підготовки на

оцінному етапі досягається засобами індиві-
дуального підходу до оцінювання та шляхом
виставково-конкурсної діяльності, що одно-
часно стає мотивуючим чинником у на-
вчальній діяльності майбутнього ФШП.
Індивідуалізація професійної підготовки

ФШП шляхом використання методу проекту
потребує налагодженої взаємодії викладачів,
навчальні дисципліни яких задіяні в міждис-
циплінарних зв’язках проекту, майстрів ви-
робничого навчання та учнів. Умовою вдалої
взаємодії учасників проекту є визначення їхніх
обов’язків та дій, що мають бути здійснені
(див. рис. 2).

Важливим питанням індивідуалізації про-
фесійної підготовки ФШП методом проектів
є визначення викладача, що буде виконувати
роль керівника проекту. На цьому викладачеві
мають замикатися зв’язки з іншими виклада-
чами, навчальні дисципліни яких використо-
вуються в проекті. У педагогічному процесі
ПТНЗ швейного профілю провідне місце по-
сідає курс «Конструювання одягу». Найбільш
правильним є виділення провідної ролі саме
викладачів дисципліни «Конструювання одя-
гу». Окрім відповідальності за фахову частину
конструкторського етапу проекту, їм буде зруч-
но довірити керівництво пошуковим етапом.
Інші викладачі беруть участь у проекті в час-
тині, що стосується навчальних дисциплін, які
вони викладають.
Участь майстра виробничого навчання на

перших двох етапах проектної діяльності учня
полягає в ознайомленні з результатами їх
діяльності. Це надає можливість майстру ак-
центувати увагу та висвітлювати ті питання,
що особливо важливі для проектів учнів. Та-
ким чином, на практичних заняттях з певних
тем майстер знає, для кого ця тема особливо
важлива з огляду на його проект та може при-
ділити особливу увагу й висвітлити позапла-
нові питання.
Отже, одним з напрямків вирішення пи-

тання індивідуалізації професійної підготовки
ВШП є метод проектів. Можливості цього
методу надають змогу врахувати значну
кількість  індивідуальних характеристик та
особливостей учня в процесі його професій-
ної підготовки. Розробка технології індивіду-
алізації професійної підготовки ФШП здійсню-
валася шляхом урахування специфіки органі-
зації навчального процесу та змісту навчання
в ПТНЗ швейного профілю. Розроблена тех-
нологія базується на визначенні змісту й ха-
рактеру взаємодії учасників навчального про-
цесу в ході виконання учнями ПТНЗ швейно-
го профілю їх проектного завдання. Урахуван-
ня специфіки організації навчального  проце-
су в ПТНЗ швейного профілю досягнуто шля-
хом визначення послідовності дій учнів, вик-
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ладачів спеціальних дисциплін та майстра
професійного навчання в процесі проектної
діяльності учня.
Розвиток питання індивідуалізації профе-

сійної підготовки ФШП пов’язаний з дослі-
дженням умов організації самостійної на-
вчальної діяльності учнів ПТНЗ. Це зумов-
люється тим, що проектний метод передба-
чає виконання значної частини завдання в
межах самостійної роботи. Таким чином, пи-
тання її організації має дістати подальшого
розвитку в наукових дослідженнях.
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Родіонова Н. М. Технологія індивідуа-

лізації підготовки фахівців швейного про-
філю шляхом використання методу про-
ектів

У статті наведено результати розробки
педагогічної технології індивідуалізації про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців швей-
ного профілю шляхом використання методу
проектів.
Ключові слова: метод проектів, індивідуа-

лізація навчання, професійна підготовка
фахівців швейного профілю, системи автома-
тизованого виробництва швейних виробів.
Родионова Н. М. Технология индивиду-

ализации подготовки специалистов швей-
ного профиля путем использования мето-
да проектов.

В статье представлены результаты разра-
ботки педагогической технологии индиви-
дуализации будущих специалистов швейно-
го профиля путем использования метода
проектов.
Ключевые слова: метод проектов, инди-

видуализация обучения, профессиональная
подготовка специалистов швейного профи-
ля, системы автоматизированного проекти-
рования одежды.

Rodionova N. Individualization of Education
of Seamers by Projects

 In the article presented the results of
elaboration of sewing industry workers’ studying
individualization pedagogical technology with the
usage of project method.

Key words: project method, individualization of
training, vocational training of sewing industry
specialists, systems of computer-aided design of
ready made garments.
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природничого краєзнавства в системі
вітчизняного шкільництва (ІX—XVII століття)

Окремі аспекти проблеми роз-
витку природничого краєзнавства в
педагогічній літературі частково
аналізуються  в роботах А. Даринсь-
кого,   О. Корнєєва,  М. Костриці,
В. Обозного А. Сафіуліна, К. Строє-
ва та ін., які присвячені  визначен-
ню ролі й місця географічного крає-
знавства  в системі вітчизняної ос-
віти, питанням підвищення ефек-
тивності краєзнавчої роботи.
Актуальність висунутого питання

й недостатня розробленість цієї про-
блеми зумовили необхідність прове-
дення дослідження розвитку природ-
ничого краєзнавства в системі вітчиз-
няної шкільної освіти, що є метою
нашої статті. Вирішення завдання пе-
ріодизації генезису природничого
краєзнавства в системі вітчизняної
шкільної освіти було б неможливим
без огляду передісторії його станов-
лення й розвитку, період якого при-
падає на IX — XVII століття.
Аналіз літературних джерел доз-

воляє одержати уявлення про стан
навчання й виховання молодого
покоління з давніх часів. Традиції
пізнання, любові й шанування при-
роди налічують кілька тисячоліть. За
цей тривалий час слов’яни вироби-
ли свою педагогічну культуру, істот-
ним елементом якої є пізнання сво-
го краю, зумовлене необхідністю за-
безпечення умов життєдіяльності на
певній території. На жаль, цей ас-
пект генезису процесу навчання й
виховання любові до рідного краю
не знайшов належного віддзерка-
лення в історико-педагогічних дос-
лідженнях. Ігрові й словесні форми
виховання дітей у первісному

Трегубенко О. М.

УДК 908(477):37 «08/16»

ПЕРЕХІД  сучасного  су-
          спільства до нового витку

свого розвитку і, як наслідок, модер-
нізація  існуючої освітньої системи
висуває як одне з основних завдань
фундаменталізацію освіти. Одним зі
шляхів вирішення цього завдання є
подолання вузької спеціалізації, над-
мірної прагматичної орієнтації бага-
тьох навчальних дисциплін, роз’єд-
наності природничої й гуманітарної
освіти, розкриття та осмислення ос-
нов і джерел будь-якого знання та
досвіду. У цьому аспекті вирішення
означеної проблеми значну роль
відіграє реалізація завдань природни-
чого краєзнавства як комплексної
інтеграційної системи знань, яка доз-
воляє створити основи системи ос-
віти, що охоплюють мікро- та мак-
рорівні сприйняття навколишньої
дійсності.
Розробка ефективної методики

природничого краєзнавства в су-
часній системі освіти неможлива без
осмислення історичного досвіду.
Спеціальний аналіз процесу розвит-
ку природничого краєзнавства в си-
стемі вітчизняної шкільної освіти дає
можливість доповнити педагогічну
теорію науковими знаннями про ге-
незис поняття «краєзнавство», об-
ґрунтувати етапи розвитку природ-
ничого краєзнавства в системі
вітчизняної шкільної освіти, вияви-
ти можливості використання пози-
тивного досвіду природничого крає-
знавства в сучасних умовах.
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суспільстві та в епоху Середньовіччя, пов’я-
зані з пізнанням природи, розглядаються як
складові магічних обрядів, без більш глибоко-
го аналізу їх педагогічної функції.
Народні традиції сімейного виховання, що

включали звичаї, обряди, ритуали, узагальню-
вали досвід вивчення природи свого краю,
визначали норми поведінки особистості в тій
або іншій ситуації, зв’язаній з використанням
природних компонентів, регулювали переко-
нання й погляди дітей щодо рідної землі.
Включаючись у трудову діяльність (рибаль-
ство, полювання, землеробство), діти засво-
ювали особливості компонентів природи як
необхідний практичний досвід. Зміни в тру-
довій діяльності, пов’язані з розвитком су-
спільства, вносили корективи в можливості
пізнання й використання природних компо-
нентів у господарській діяльності людей.
Віддзеркаленням необхідності раціональ-

ного використання природи свого краю була
система заборон (табу), які регулювали пове-
дінку людини в природі. Поступово диферен-
ціюючись і ускладнюючись, вони перетворю-
валися на морально-етичні й естетичні кате-
горії, серед яких особливо виділялися понят-
тя любові та дбайливого ставлення до рідної
землі – джерела життя й добробуту.
З переходом до класового суспільства на

Русі в X–XIII столітті відбувалася поступова
гуманізація ставлення до природи, удоскона-
лення процесу її пізнання, трансформація
міфічних уявлень про неї  в народні прикме-
ти, загадки, прислів’я, приказки. Усна народ-
на творчість була пов’язана не тільки із забо-
бонами, у ній відображалися єдність праці й
пізнання об’єктивного світу.
Однією з головних норм дотримання ста-

ранної поведінки було шанування рідної землі.
Дітей привчали не говорити поганого слова
про землю, не бити її палицею, не плювати
на неї, усе це вважалося проявом амораль-
ності [8].
Яскраві аналогії й метафори, насичені яс-

кравими, емоційними подробицями, що ви-
користовувалися народною педагогікою,
підкреслювали значущість основних компо-
нентів природи, необхідних для життєдіяль-

ності людини: «Плювати на воду – все одно,
що матері в очі» [5, с. 414].
Шанобливе ставлення до землі, досвід її

обробки, народні погляди на виховання лю-
бові до Батьківщини яскраво відображалися
в прислів’ях і приказках: «Мати — сира земля
– всіх годує, всіх поїть, всіх одягає, всіх своїм
теплом пригріває», «За рідний край – хоч по-
мирай» [Там само]; у загадках: «Одне кинув-
ши – цілу жменю зібрав», «Не золото, а най-
дорожче» [7, с. 485, 490].
Розуміння незмінного існування природ-

них об’єктів і явищ, їхньої цілісності, індиві-
дуальності, спільності, взаємозв’язку призво-
дило до формування реалістичних поглядів на
природу своєї місцевості. Спостерігаючи за
ритмічністю природних  явищ, люди образно
відображали результати своїх фенологічних
спостережень у народних прикметах: «Вода
в квітні на лугу – вважай, сіно в стогу», «Хо-
лодна весна – до градобійного літа» [9, с. 13].
Багато прикмет мали не стільки пізнаваль-

не й практичне, скільки моральне значення,
виховуючи відчуття любови й пошани до
живої природи: «Мураші в будинку – на щас-
тя», «Коні іржуть – до добра» [5, с. 400]. Спо-
стереження не тільки розширювало коло
знань про природні компоненти рідного краю,
змінювало характер образу рідної землі, але й
насичувало його  багатством чуттєвих вра-
жень, безліччю емоційних подробиць.
Часто результати спостережень викорис-

товувалися як порівняльні звороти в піснях і
легендах українського народу: «Бо вдовине
серце, як осіннє сонце, – воно світить, світить
не та гріє, все холодом віє» [7, с. 456]. На ос-
нові багаторічних астрономічних, фенологіч-
них, біологічних  спостережень створювали-
ся аграрні календарі й пов’язані з ними обря-
ди, навколо яких групувалися засоби та фор-
ми виховання дітей і які були основою фор-
мування природничих знань.
У числі засобів виховання дбайливого

ставлення до природи були запуки, які були
заборонами на безглузде знищення рослин,
птахів і звірів [6, с. 30 — 38] і мали не тільки
практичне, але й етичне значення: «Кота уби-
ти – сім років успіху не мати» [5, с. 422]. Та-
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кий виклад моральних істин відповідав за-
гальному рівню стану мислення людей того
часу й містив у собі глибокий педагогічний
смисл, оскільки протиставлення тих або інших
вчинків і ситуацій давало можливість дитині
прийняти або відкинути ті або інші моральні
установки.
Певний вплив на формування шанобли-

вого ставлення до природи рідного краю ро-
била церква, яка поширювала свій вплив на
всі сфери діяльності людей. Так, на людину за
погані слова про землю,  погоду, тварин на-
кладали епітим’ ю – «церковне покарання, що
накладається духівником (пости, тривалі мо-
литви)» [2, с. 190].
Починаючи з XII століття, у педагогічних

переконаннях староруських мислителів (Во-
лодимира Мономаха, Кирила Туровського,
Климента Смолятича, Киріка Новгородця)
простежуються вислови про значення краси
природи у вихованні людини, підкреслюєть-
ся необхідність формування любові до Бать-
ківщини, бажання стати на її захист.
У «школах грамоти», які давали дітям еле-

ментарну початкову освіту, досить уваги при-
ділялося аналізу місцевих ознак визначення
погоди, засвоєнню аграрного календаря. Під
впливом прозової й поетичної народної твор-
чості проходило патріотичне виховання мо-
лодго покоління. Обмежена кількість письмо-
вих свідоцтв про розвиток шкільництва Киї-
вської Русі того часу утруднює можливість си-
стематизувати й класифікувати факти  вивчен-
ня учнями природи свого краю.
Розвиток моральних принципів ставлен-

ня до природи рідної землі, формування лю-
бові до своєї Вітчизни продовжилися в XIV–
XVII століттях в умовах звільнення держави
від ярма загарбників, зростання економіки та
прогресу культури й освіти. Зростання міст,
інтенсивний розвиток сільського господар-
ства, розвиток торгівлі й ремісництва зумо-
вили новий рівень пізнання й використання
природних компонентів, новий виток розвит-
ку освіти. На твори провідних просвітителів
того часу – Івана Федорова, Сімеона Полоць-
кого, Василя Бурцова-Протопопова, Федора
Ртищева, Сильвестра Медведєва, Каріона

Істоміна, Івана Вишенського, Памви Берин-
ди, Єпіфанія Славинецького, Захарія Копис-
тенського та інших  – значний вплив зробили
моральні принципи, вироблені народною пе-
дагогікою. Певне місце в їхніх педагогічних
працях займає питання виховання дітей у дусі
патріотизму, любові й нескінченної відданості
Батьківщині. Правила моральної поведінки
дітей у сім’ї, школі й суспільстві, що були про-
писані в різних редакціях педагогічних творів
того часу, зачіпали й ставлення дітей до рідної
землі.
У кінці XVI – на початку XVII століть в

Україні значно поширюється мережа, прони-
заних духом національних традицій і культу-
ри, братських шкіл, провідним досягненням
яких було викладання українською мовою. У
цих школах елементи природознавчої освіти
були представлені викладанням астрономії
(вивчення якої проходило в рамках вивчення
арифметики й геометрії) та географії (окремі
географічні знання учні одержували в курсі бо-
гослів’я). Не дивлячись на пануючий вплив
релігійного світогляду, безпосередні спостере-
ження об’єктів і явищ природи, що сприяли
формуванню певного кола емпіричних знань,
й елементи теоретичних знань, що одержу-
валися в процесі навчання, сприяли форму-
ванню раціоналістичних орієнтацій у пізнанні
природи свого краю, оскільки знання ці мали
важливе практичне значення в житті дітей.
Прикладом навчальних закладів, створе-

них на демократичних засадах та ідеях народ-
ної педагогіки, булі січові та полкові козацькі
школи, які створювалися в усіх адміністратив-
них центрах, де стояли козацькі полки та були
поширені в Україні за часів козацького руху.
Однією з головних ідей і принципів козацької
педагогіки був культ природи. Знання з при-
родничих дисциплін (уміння орієнтуватися на
місцевості за місцевими ознаками та зорями,
знання особливостей природи й географії
своєї країни та прикордонних держав) мали
практичну значущість, і тому географія та аст-
рономія обов’язково викладалися в січових
школах. «Козацька читанка» XVII століття
містила досить детальні відомості з історії та
географії рідного краю [1, с. 134]. Основою ко-
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зацького виховання було патріотичне ставлен-
ня до рідної землі, культивувалися любов до
Батьківщини, батьків, рідної мови – важливих
складових національної духовності та само-
свідомості.
Поява в цей період книгодрукування зу-

мовила значне поширення писемності. Бага-
то праць того часу містили елементи крає-
знавчих знань, давали характеристику елемен-
там природи, особливостям побуту українців.
Так, наприклад, у 1674 році в стінах Києво-
Могилянської колегії (з 1701 року академії)
вийшов перший друкарський посібник з
вітчизняної історії «Синопсис» [4, с. 24], у яко-
му розкривалися особливості походження й
життя українського народу. Яскраві картини
побуту українців описав у своїй психологічній
праці  «Мир з богом людині» відомий філо-
соф Іннокентій Гізель, а характеристику еле-
ментів зовнішнього світу й природи було пред-
ставлено в енциклопедичному творі Памви
Беринди «Лексикон словеноросский и имен
толкование».
Характеризуючи розвиток шкільництва, не

можна не відзначити вплив на розвиток пе-
дагогічних поглядів вітчизняних просвітителів
зарубіжного педагогічного досвіду того часу.
Особливе значення для становлення ук-

раїнського краєзнавства мають гуманістичні
ідеї Я. А. Коменського, педагогічна спадщина
якого є важливою складовою організації
шкільної справи. Сенсуалістичний підхід до
пізнання навколишнього світу, активне вико-
ристання індуктивного методу навчання, об-
ґрунтування значущості наочності й необхід-
ності безпосереднього сприйняття об’єктів і
явищ навколишньої дійсності були не тільки
показниками істотних матеріалістичних тен-
денцій у розробці вченим теорії пізнання світу,
а й лягли надалі в основу становлення змісту
та методичних основ краєзнавства. «Початок
пізнання завжди випливає з відчуттів (оскіль-
ки нічого немає в розумі, чого раніше не було
в почуттях). А тому слід би починати навчан-
ня не зі словесного тлумачення мов, а з ре-
ального спостереження над ними», – писав
Я. А. Коменський [3, с. 20]. Він сформулював
положення, яке зобов’язує «...кожного смер-

тного досконало знати своє житло, а кожний
народ – знать ціну собі і своїм сусідам, зрозу-
мівши в результаті вивчення, якою частиною
цілого є, де розташований, якими багатства-
ми природними і духовними володіє» [Там
само, с. 302—303], що стало однією із засад
краєзнавчої діяльності.
У кінці XVІІ століття детально обґрунту-

вав положення про походження знань та ідей
із світу чуттів, світу образів (висунуте раніше
Ф. Беконом і Т. Гобсом) Д. Локк, що стало
відправним пунктом його педагогічної кон-
цепції. Він підкреслював, що на перших ета-
пах навчання дитина повинна отримати чітке
уявлення про реальні речі та явища, які ста-
нуть основою наступного розвитку логічно-
го мислення, необхідного для узагальнення
відомостей досвіду. Формування необхідних
уявлень, на думку педагога, забезпечує без-
посереднє сприйняття об’єктів і явищ навко-
лишньої місцевості.
Отже, основи сучасного природничого

краєзнавства було закладено в народних тра-
диціях сімейного виховання, які визначали
норми поведінки особистості в природному
середовищі, регулювали переконання й погля-
ди людей у ставленні до рідного краю. Од-
нією з головних цінностей людини, що про-
голошена народною педагогікою, була рідна
земля, від якої безпосередньо залежало існу-
вання й добробут людей, пізнання якої слу-
жило основою формування природничих
знань, практичних умінь і моральних якостей
дітей.
У практиці виховання й навчання тісно

перепліталися язичницькі й християнські тра-
диції, які прокладали нові шляхи виховання
любові до рідного краю й стимулювали фор-
мування знань про природу як в емпіричній,
так і в теоретичній формі.
Багатовікова боротьба народу за свою дер-

жавність і  національну незалежність сприя-
ла формуванню особливого світосприйняття.
Важливе значення надавалося патріотично-
му вихованню. Основними чеснотами для
людини були мужність, безстрашність, палка
любов до батьків, Батьківщини, рідної мови.
Ця ідеологія була наповнена конкретно-істо-
ричним сенсом і сприяла формуванню націо-
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нальної духовності та самосвідомості українсь-
кого народу.
Прагнення просвітителів того часу осмис-

лити сутність і значення пізнання навколиш-
ньої дійсності та його роль у вихованні моло-
дого покоління свідчить про те, що освіта в
Україні в XIV–XVІІ століттях не обмежувала-
ся релігійною обрядовістю. Практична зна-
чущість природничих знань, сенсуалістичний
підхід до пізнання навколишнього світу, на-
родні традиції виховання відчуття любові й
пошани до природи рідного краю зумовили
становлення основ природничого кра-
єзнавства.
Перспективними напрямами досліджен-

ня розвитку природничого краєзнавства в
системі вітчизняної шкільної освіти буде роз-
гляд особливостей розвитку природничого
краєзнавства в системі шкільної вітчизняної
освіти у XVIIІ столітті, аналіз внеску вітчиз-
няних учених, педагогів, просвітителів цього
часу в становлення й розвиток суспільного та
шкільного краєзнавства.
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виток природничого краєзнавства в сис-
темі вітчизняного шкільництва (ІX–XVII
століття)

 У статті розкрито особливості станов-
лення й розвитку природничого краєзнав-
ства в системі вітчизняної школи в IX —
XVII століттях. Висвітлено значення народ-
ної педагогіки в становленні природничого
краєзнавства. Проаналізовано внесок про-
відних мислителів і просвітителів цього часу
в розвиток  краєзнавства.

Ключові слова:  природниче краєзнав-
ство, система вітчизняного шкільництва,
періодизація.
Трегубенко О. М. Становление и раз-

витие естественного краеведения в систе-
ме отечественного школьничества (ІX–
XVII века)

В статье раскрываются особенности ста-
новления и развития естественного краеве-
дения в системе отечественной школы в ІX
— XVII веках. Освещается значение народ-
ной педагогики в становлении естественно-
го краеведения. Анализируется вклад веду-
щих мыслителей и просветителей этого вре-
мени в развитие краеведения.
Ключевые слова: естественное краеведе-

ние, система отечественного школьниче-
ства, периодизация.

O.Tregubenko.The article discovers
peculiarities of making and progress of nature
laud in the system of native school in IX –
XVІI sent

The article informs the meaning of native
pedagogic in the making natural load, analyses
contribution of leader philosophers and
enlighteners that time in development of nature
land.

Key words: regional nature, studies, Ukrainian
Schooldom, periods
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УДК 929 Шарпило: 811.161

ЛЮДИНА енциклопедичних
знань, філолог, визнаний фа-

хівець з проблем функціонування го-
вірок Східної Слобожанщини в умо-
вах міждіалектної взаємодії, безкорис-
ливий щирий порадник, вдумливий
наставник наукової молоді – таким
увійшов в історію філологічної науки,
Луганського національного універси-
тету Борис Антонович Шарпило.
Народився він у місті Курську 25

листопада 1917 року, куди закинуло
лихоліття Першої світової війни його
батьків, селян із села Ново-Кочубеїв-
ки Чутівського району, що на Полтав-
щині. Рано залишившись без батька,
який помер у 1922 р., Борис вихову-
вався матір’ю. На початку 20-х років
вона вчителювала в молодших кла-
сах Ново-Кочубеївської школи; після
смерті чоловіка переїздить до Полта-
ви, де весь час, до виходу на пенсію,
працює бібліотекарем. Безперечно,
спілкування з матір’ю, можливість
постійно читати, занурюватися у світ

книг заклали в хлопця міцні підва-
лини любові до науки, до літерату-
ри, до вчительської справи.
Закінчивши в Полтаві семирічку,

юнак під впливом подій того часу
вступив до Полтавського технікуму
механізації сільського господарства,
однак швидко зрозумів, що це не
його справа й у 1933 році, з друго-
го курсу, перевівся на підготовчі
курси при Полтавському педагогіч-
ному інституті. Після їх закінчення
він стає студентом російського
відділення факультету мови та літе-
ратури  цього  інституту. Проте
кмітливого й допитливого студен-
та-відмінника в 1936 р. з інституту
було виключено. Як пізніше писав
Борис Антонович, виключили «за
втрату політичної пильності». Єди-
ним звинуваченням було те, що він
придбав в одного зі студентів стар-
шого курсу твори «буржуазного
історика Драгоманова». Однак
йому поталанило, вир репресій
пройшов повз нього: скаргу на не-
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справедливе виключення задовольнили, в
інституті Бориса поновили.
Після закінчення в 1937 р. третього курсу,

узявши за станом здоров’я річну відпустку, він
влаштувався на роботу вчителем Зуївської се-
редньої школи Комишнянського району Пол-
тавської області. Нарешті, у 1939 році педаго-
гічний інститут було з відзнакою закінчено, а
роботу вчителя російської мови та літератури
старших класів Зуївської школи продовжено.
Її перервала війна. За станом здоров’я Борис
Антонович на фронт не потрапив; у вересні
1941 р. він евакуюється до міста Старий Оскол
Курської області, де вчителює, а в червні 1942 р.
– до міста Вольська Саратовської області. Тут він
також працював учителем у школі. Пізніше за
сумлінну працю в період війни був відзначений
медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчиз-
няній війні 1941–1945 рр.».
Наступний період життя Бориса Антоно-

вича пов’язаний зі Старобільськом. Після виз-
волення Лівобережжя України його направ-
ляють у травні 1944 р. до тамтешнього вчи-

тельського інституту, де він спочатку працю-
вав заступником директора з навчально-нау-
кової роботи й старшим викладачем російсь-
кої мови, а протягом 1950–1954 рр., до
ліквідації інституту, був його директором та за-
відувачем кафедри мови. В учительському
інституті Борисові Антоновичу довелося вик-
ладати курси історії російської мови, методи-
ки її викладання, старослов’янської мови, су-
часної російської мови, історії української мови
та порівняльної граматики. Опинившись у
порубіжному мовному регіоні, він зацікавив-
ся лінгвістичною проблемою українсько-рос-
ійської та міждіалектної взаємодії, розпочав-
ши свої наукові розвідки.
З кінця 1954 року й до своєї смерті 16 лю-

того 1996 року Борис Антонович працював у
Луганському педагогічному інституті – нині
національному університеті імені Тараса Шев-
ченка. Тут повною мірою розкрилися його
талант науковця, викладача, організатора, осо-
бистісні якості, які дозволили йому посісти
особливе місце у викладацькому загалі вишу.
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У 1959 р. Б.А. Шарпила призначають зас-
тупником директора інституту (у цей час по-
сади ректора не було) з навчально-наукової
роботи. Після введення в 1964 р. окремих
посад проректора з наукової та проректора з
навчальної роботи, Борис Антонович стає
першим проректором з наукової роботи. На
цій посаді він працював до кінця 1980 р.
Почавши працювати в інституті старшим

викладачем кафедри російської мови (за фа-
хом), він у 1956 р. переходить на кафедру ук-
раїнської мови, стає провідним викладачем
курсів історичної граматики української мови,
порівняльної граматики східнослов’янських
мов, старослов’янської мови. У подальшому
до цих курсів додався курс історії української
літературної мови і спецкурс з історії українсь-
кого мовознавства. Володіючи німецькою та
польською мовами, він використовує свої
ґрунтовні лінгвістичні знання як у роботі зі
студентами, так і в наукових дослідженнях. У
1961 р. у Київському державному університеті
ім. Т.Г. Шевченка Борис Антонович захистив
дисертацію «Порівняльно-історична характе-
ристика українських говірок Східної Слобо-
жанщини», здобувши науковий ступінь кан-
дидата філологічних наук; у 1971 р. йому при-
своєно вчене звання доцента.
Очолюючи інститутську науку, Б.А. Шар-

пило водночас, протягом 1976–1980 рр., за-
відує кафедрою української мови. Посаду за-
відувача він залишив, аби дати можливість ка-
р’єрного зростання молоді. Однак організа-
торський досвід Бориса Антоновича, його
вмілий підхід до вирішення будь-якого питан-
ня стали знову в нагоді, коли треба було по-
силити керівництво створеного в 1982 р. фа-
культету підвищення кваліфікації директорів
середніх загальноосвітніх шкіл. З 1984 р. він

декан цього факультету, згодом перетворено-
го на факультет підготовки та підвищення ква-
ліфікації організаторів народної освіти. Працю-
ючи на цій посаді до 1988 р., він чимало зро-
бив для розвитку дорученого йому підрозділу
інституту.
Б.А. Шарпило надрукував порівняно не-

багато наукових робіт – трохи більше ніж п’ят-
десят, серед яких «До питання про історичну
природу деяких гіперичних явищ в говорах
південно-східного наріччя української мови»,
«Спроба порівняльно-історичної характери-
стики східнослобожанських (старобільських)
говірок», «Деякі закономірні риси системи сло-
вотворення іменників в українських говорах
південно-східного мовного пограниччя»,
«Твірні слова і твірні основи», «До питань про
генезис діалектних груп української мови»,
«До проблеми історичного вивчення українсь-
кого епістолярного стилю». Неабиякий попит
мали виданий у 1958 р. видавництвом «Ра-
дянська школа» посібник для студентів
«Збірник вправ з історичної граматики україн-
ської мови», підготовлений разом з О.П. Без-
пальком та О.М. Маштабей, та видані в
1963 р. тим же видавництвом «Контрольно-
тренувальні вправи з історичної фонетики ук-
раїнської мови».
Його роботи пронизані глибоким аналізом,

спостереженнями, узагальненнями. Центром
ваги історико-діалектологічних досліджень
став вияв особливостей функціонування
східнослобожанських говірок в умовах міждіа-
лектної взаємодії та встановлення законо-
мірностей уніфікації їх за південно-східним діа-
лектним типом. Глибоке вивчення історич-
них джерел дало можливість виявити факти
«внутрішньої», лівобережної, колонізації та
переходу великих мас населення з Правобе-
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режжя, що свідчить про тісні зв’язки півден-
но-західної частини Східної Слобожанщини
з південно-східною Полтавщиною й Харків-
щиною. У зв’язку з цим учений висунув тео-
рію гіперизмів як закономірного явища різно-
діалектних і різномовних контактних зон. За
його безпосередньою участю скориговано ме-
тодику історико-діалектологічного вивчення
лексики новозаселених діалектів, досліджено
систему специфічних явищ, спричинених
міждіалектною та міжмовною взаємодією в
цьому ареалі. Не останнє місце в досліджен-
нях посідають проблеми історії та теорії епі-
столярного стилю. Б.А. Шарпило виділив
особливості цього стилю як окремого виду
спілкування. Загалом, своїми працями він
увічнив проблематику українсько-російської
та міждіалектної взаємодії, визначив напрями
вивчення говіркового мовлення південно-
східного ареалу України.
У вченого було багато ідей і задумів, нау-

ковий доробок Бориса Антоновича, без сум-
ніву, міг бути значно більшим. Але багато часу
й уваги він приділяв обдарованій студентській
і викладацькій молоді, вважаючи це своїм най-
першим обов’язком.
Він був завжди доброзичливим, відкритим

для спілкування, у будь-який час міг поради-
ти, підтримати, допомогти: його добре знали
в наукових центрах України, цінували за гли-
бину думок і діяльність, спрямовану на підго-
товку наукових кадрів інституту. Викладачі
відповідали йому щирою повагою й любов’ю.
Борис Антонович мав відомчі та державні на-
городи, серед яких орден «Жовтневої рево-
люції» (1978).
Був він також добрим, людяним товари-

шем; щиро й зворушливо приятелював з ви-
датними постатями в тодішньому інституті –

Миколою Гончаренком, Дмитром Ждановим,
Василем Бадером, Всеволодом Пічугіним. Як
і кожна людина, мав «слабкі місця»: про його
тютюнокуріння та зловживання кавою скла-
дали навіть байки.
З відстані сьогодення дедалі яскравіше по-

стає, глибше усвідомлюється роль непересіч-
них особистостей, які в різні часи працювали
в Луганському національному університеті.
Різнобічний учений, «енциклопедист», тала-
новитий організатор, «хрещений батько» ба-
гатьох науковців Борис Антонович Шарпило
був одним з них.
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пило
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УДК929 РЕЗНИК (477.61):37

ЗА КОРОТКУ історію існування Ста-
робільского учительського інституту, а

це менш ніж два століття, у ньому було підго-
товлено не тільки кілька тисяч учителів для
середніх шкіл, а він став також справжньою
кузнею підготовки науково-педагогічних
кадрів. Саме в цьому вчительському інституті
працювали викладачі, які в подальшому ста-
ли видатними вченими, педагогами, керівни-
ками вищих навчальних закладів. Серед них
можна назвати прізвища Шарпила Б.А., Гуж-
ви Ф., Маштабей О.М., Ковтунової І.І. Істо-
рія діяльності Старобільського учительського
інституту практично не досліджена, і в тому
числі досі залишається недостатньо вивченою
науково-педагогічна діяльність викладачів
інституту, серед яких у ті часи виділяється по-
стать Якова Борисовича Рєзника (Рєзник Ян-
кель Борухович). Як і за яких обставин, чому
на 58-му році життя професор, доктор педа-
гогічних наук опинився в м. Старобільськ?
Його було призначено викладачем кафед-

ри педагогіки Старобільського учительсько-
го інституту відповідно до наказу заступни-
ка міністра освіти УРСР Гуленка І.С. від
8.02.1950 №79к і було встановлено посадо-
вий оклад у розмірі 2300 карбованців на
місяць[1, с.100]. Пошук архівних матеріалів
дав відповіді на ці та на багато інших питань
стосовно життя та наукової діяльності
Я.Б. Рєзника. Перші довідково-бібліографічні
відомості  про нього можна отримати,
відкривши третій том педагогічної енциклопедії:
«Рєзник, Яков Борисович [11(23).IV.1892 —

Ñòàðîá³ëüñüêèé ïåð³îä
ó æèòò³ òà òâîð÷îñò³ âèäàòíîãî â÷åíîãî,

ïåäàãîãà ß. Á. Ðºçíèêà
Вихватенко М. Т.

17.VI.1952] – радянський педагог, професор.
чл. Комуністичної партії з 1946 року [2,
с. 658]. Далі подаються стислі біографічні відо-
мості, з яких ми можемо дізнатися, що Яків
Борисович працював, починаючи з 1927
року, в Одеському інституті народної освіти,
Київському державному університеті, Куста-
найському вчительському інституті, Київсь-
кому педагогічному інституті ім. О.М. Горь-
кого та Старобільському учительському
інституті. Є посилання на його прізвище в
російській єврейській енциклопедії в розділі
про відомого поета, драматурга Рєзника Ліпи
Боруховича, указано, що він є братом
Я.Б. Рєзника [3, с. 457]. Вивченням педаго-
гічної спадщини Я.Б. Рєзника займалися
Н.К. Гончаров, І.А. Кіров , Ц. Гільман ,
С.М. Шевченко, М.Д. Ярмаченко, М.Ю. Кра-
совицький. У 80—95-ті роки ХХ століття ок-
ремі проблеми дидактики та теорії виховання
з наукового доробку Я.Б. Рєзника розглядали-
ся в працях М.О. Рибакова та «Культур-Ліги».
Найбільш ґрунтовно й комплексно вивченням
педагогічної спадщини Я.Б. Рєзника ос-
таннім часом займається С.М. Шевченко.
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Рєзник Янкель Борухович народився 11
квітня 1892 року в м. Чорнобилі Київської об-
ласті в сім’ї вчителів. Варто сказати, що сім’я
мешкала в так званій «смузі осілості», де
єврейське населення складало від 25 до 45%.
У ті часи вся система законодавчого регулю-
вання життя євреїв, загнаних у «смугу осі-
лості», була спрямована на те, щоб примуси-
ти їх відмовитися від національних традицій
і, врешті, зробити важкий особистий вибір у
межах сформульованої імперськими політика-
ми жорсткої альтернативи. Його батько Борух-
Бенціон Фроїмович учителював у місцевій
єврейській школі. Його рідний дідусь Бенціон
Фроїмович Рєзник був видатним ученим-тал-
мудистом, а також був перекладачем творів
Т.Г. Шевченка, П.М. Тичини, М.Т. Рильсько-
го. Рідний брат Якова — Рєзник Ліпе Борухо-
вич, 1890 року народження, — відомий
єврейський радянський письменник. Вели-
чезну роль у становленні Якова Борисовича
відіграли шкільні роки в середньому й вищо-
му хедері1. Після закінчення Чорнобильських
загальноосвітніх курсів хлоп’ячої гімназії він
здобув ступінь провізора, закінчивши в 1919
році медичний факультет Київського інститу-
ту св. Володимира (нині національний уні-
верситет ім. Т.Г. Шевченка). Відразу вступив
до того ж навчального закладу на філологіч-
ний факультет, який закінчив у 1923 році.
Я. Рєзник, крім рідної мови, знав і володів
німецькою, французькою, англійською, ла-
тинською, російською, українською мовами.
Усе своє життя Яків Борисович присвятив пе-
дагогічній науці. Його перші наукові праці по-
бачили світ ще в 1914—1917 роках. У ці роки
він працює викладачем спочатку в Чорно-
бильській школі, потім у Київській школі, читає
лекції з педагогіки й мови «ідіш» у вечірній
школі та на курсах підготовки вчителів у Києві.
З початку навчального 1917 року, за пропо-
зицією бундівського клубу ім. Гростера, орга-
нізував і був керівником вечірньої робочої шко-
ли. Він тісно співпрацює з «Єврейською куль-
турно-просвітницькою організацією «Культур-
Ліга». Славу Я.Б. Рєзнику приніс створений

ним у 1919 році дитячий будинок за кращим
зразком так званих «нових шкіл», яким він ке-
рував до 1927 року.
З 1927 по 1936 роки плідно працює в

різних навчальних закладах України: Одесь-
кий інститут народної освіти, Київський пе-
дагогічний інститут ім. М. Горького (нині пе-
дагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова),
Київський державний університет. У 1936
році Державна Кваліфікаційна комісія Нарко-
мосу УРСР присвоїла йому вчене звання про-
фесора та вчений ступінь кандидата педаго-
гічних наук за наукову працю «Теорія і прак-
тика вчителів робочої школи». З 1937 по 1940
рік працював завідувачем кафедри педагогіки
Київського університету ім. Шевченка. Свою
докторську дисертацію Я.Б. Рєзник захистив
у 1940 році в московському державному пе-
дагогічному інституті. Тема його докторської
дисертації «Теорія і практика навчального про-
цесу».
Це була перша докторська дисертація з

педагогічних наук в Україні, у якій досліджу-
валися проблеми дидактики в навчальному
процесі. У біографії Я.Б. Рєзника дослідниця
С.М. Шевченко виділяє кілька періодів: пер-
ший – Чорнобильський період (1892—1911 рр.);
другий – 1-й Київський період (1911—
1928 рр.); третій – Одеський період (1928—
1930 рр.); четвертий — 2-й Київський період
(1930—1941 рр.); п’ятий — Кустанайський
(1941—1944 рр.); шостий — 3-й Київський
(1944—1949 рр.); сьомий — Старобільський
період (1949—1952 рр.) [4].
Найбільш відомі праці Я.Б. Рєзник напи-

сав у 40—50-ті роки. Саме в цей період вихо-
дять такі праці: «Психологічні основи навчаль-
ного процесу» (Київ,1940); «Методика закріп-
лення навчального матеріалу» (Київ,1940);
«Методи викладання в радянській школі»
(Київ, 1941); «Пояснювальне читання в по-
чатковій школі» (Київ — Львів, 1947). Дуже
багато виходить статей Якова Борисовича в
газетах, наукових журналах з різних напрямків
педагогічних досліджень.
У 1946 році Я.Б. Рєзник вступає до лав

Комуністичної партії. Незважаючи на актив-1Хедер – єврейська школа
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ну наукову й педагогічну діяльність, почина-
ючи з 1947 р., проти нього почали постійно
висувати надумані звинувачення. Ці події не-
гативно вплинули на його подальше життя
та науково-педагогічну діяльність. Щоб зро-
зуміти, чому саме він – Я.Б. Рєзник, на той
час уже відомий учений, підпав під вогонь на-
думаних звинувачень, треба проаналізувати,
що взагалі відбувалося на той час у культурі,
науці. Саме починаючи з 1946 року, була роз-
горнута нова хвиля ідеологічної атаки сталі-
нізму на українство. Своєрідним сигналом до
початку політико-ідеологічної реакції у сфері
культури, що отримала назву «ждановщини»,
стало прийняття в 1946 р. сумнозвісних по-
станов ЦК ВКП(б) «Про журнали «Звезда» і
«Ленинград», спрямованих проти творчості
А. Ахматової та М. Зощенка, «Про кінофільм
«Большая жизнь». У руслі прийнятих у Москві
рішень ЦК КП(б)У ухвалив низку постанов,
які стосувалися ситуації в українській ра-
дянській літературі та мистецтві: «Про пере-
кручення і помилки у висвітленні історії ук-
раїнської літератури» (серпень 1946 р.), «Про
журнал сатири і гумору «Перець» (вересень
1946 р.), «Про журнал «Вітчизна» (вересень
1946 р.), «Про репертуар драматичних і опер-
них театрів УРСР і заходи до його поліпшен-
ня» (вересень 1946 p.).У цих партійних доку-
ментах зводилися нанівець усі попередні здо-
бутки національної культури, а українські пись-
менники, художники, літературознавці й істо-
рики звинувачувались у буржуазному націо-
налізмі та навмисному ігноруванні в художній
творчості зображення сучасності. Усього за
період 1946—1951 рр. було принято 12 по-
станов ідеологічного спрямування, які закла-
ли основу для наступу на всі категорії творчої
інтелігенції [5]. Наприкінці 1948 р. в Україні,
як і в усьому СРСР, було розгорнуто боротьбу
проти «низькопоклонства перед Заходом», а
згодом — проти «космополітизму»2.
На республіканській нараді керівних пра-

цівників ВНЗ УРСР у вересні 1948 р. підкрес-
лювалось: «Необхідно викривати гнилі
«теорії» реакційно-буржуазних ідеологів, які
пропагують космополітизм, «теорії» про те, що
«наука не має кордонів» – «теорії», які насправді

служать ворогам» [6]. На поталу були віддані
не тільки українські літератори, а й науковці,
історики, педагоги. Серед літераторів, нау-
ковців було знайдено багато «ворогів», яких
звинуватили в буржуазному націоналізмі й
космополітизмі. Горезвісна компанія бороть-
би з космополітизмом призвела до нападок
на діячів єврейської культури, науки, яких зви-
нувачували в пропаганді національного
нігілізму та в низькопоклонстві перед Заходом.
Серед них був і педагог-учений Яків Борисо-
вич Рєзник. Партійна організація Педагогіч-
ного інституту ім. О.М. Горького, де працю-
вав Я.Б. Рєзник у цей час, розгорнула широ-
ку агітаційно-пропагандистську роботу серед
професорсько-викладацького складу. Була про-
ведена перевірка кафедри педагогіки, у резуль-
таті чого був розкритий «махровий буржуаз-
ний націоналіст і космополіт» — професор
Яків Борисович Рєзник. На спеціальному за-
сіданні кафедри педагогіки було відзначено, що
«були розкриті серйозні помилки космополі-
тичного характеру в доктора педагогічних
наук, професора Я.Б. Рєзника». Дуже гостро
засудили й критикували не тільки його праці,
зокрема «Психологічні основи навчального
процесу», а навіть його  автобіографію. Скоріш
за все, що серед звинувачень, які йому вису-
валися, вирішальну роль відіграло те ,що він
багато друкував своїх робіт єврейською мо-
вою й найголовніше, що він не боявся бути
євреєм, не приховував своєї національності.
Він вважав себе достойним українцем
єврейського походження. Відомо, що від пе-
реслідувань постраждав не тільки Яків Бори-
сович, але й його сім’я. Старша донька на-
вчалася в педагогічному інституті, менша —
у Київському університеті. Їх також було зви-
нувачено в поширенні контрреволюційних
прокламацій і відраховано з навчальних зак-
ладів. Колектив кафедри висловив йому не-
довіру як викладачу. На засіданні партійного
бюро інституту порушувалося питання про
вилучення всіх його друкованих робіт, про

2 Космополітизм — реакційна буржуазна ідеологія,
що проповідує зречення національних традицій і куль-
тури, патріотизм, заперечує державний і національний
суверенітет.
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клопотання перед ВАКом про перегляд його
докторської дисертації, про вилучення та зни-
щення всіх його робіт [4]. На жаль, не змогли
його захистити ані студенти, які його люби-
ли, ані його відомість не тільки в Україні, а й у
США, Німеччині, і навіть той факт, що нещо-
давно він вступив до лав комуністичної партії.
Йому було поставлено тавро – «космополіт».
Словники дають таке визначення терміну кос-
мополіт – «Прихильник космополітизму. Лю-
дина позбавлена почуття патріотизму, відірва-
на від інтересів своєї батьківщини, чужа своє-
му народові»[7, с. 366]. Безболісно перенести
такі події Яків Борисович не зміг. У нього став-
ся серцевий напад, після чого він довго хворів.
У березні 1948 року закінчується Київсь-

кий період у житті та творчості видатного
педагога. Його було звільнено з усіх посад, за
наказом Міністерства освіти його було пере-
ведено на роботу в невеличке провінційне
містечко на Сході України – місто Старобільськ
Луганської області. Свою наукову діяльність
продовжив Яків Борисович на посаді викла-
дача кафедри педагогіки Старобільського учи-
тельського інституту. Після всіх ганебних зви-
нувачень здоров’я його значно погіршилося.
Творча діяльність видатного педагога була
практично підірвана, віра втрачена. Була зни-
щена вся його бібліотека. Незважаючи на всі
негаразди, він продовжував працювати. На
той час практично всі викладачі інституту
були без учених ступенів та звань, а він носив
високе звання — професор, доктор педагогіч-
них наук і тавро «космополіт». З вересня 1950
року його переводять на посаду старшого вик-
ладача з окладом 3200 крб.[8]. Про умови, за
яких працював Яків Борисович, свідчить на-
каз №234 від 21 листопада 1950року: «Мають
місце випадки, коли окремі викладачі інсти-
туту самочинно беруться читати лекції та до-
повіді для вчителів району без попередньої
апробації лекції кафедрами, та без погоджен-
ня завідуючими кафедр. Так, професор Рєзник
виступав перед вчителями школи №2 з допо-
відями, не затвердженими кафедрою педаго-
гіки. Наказую: професора Рєзника – попере-
дити»[9]. Коментарі, як кажуть, — зайві. Про
ідеологічний тиск, який був на той час в інсти-

туті, свідчить наказ №22 за січень 1951року
по учительському інституту «Про плануван-
ня учбово-виховної роботи інституту на дру-
гий семестр 1951—1952 уч. рік. У ньому го-
вориться: «Керуючись в своїй практичній
діяльності постановою ЦК ВКП(б) та ЦК КП
(б) України з питань ідеології та геніальними
працями Й.В. Сталіна з питань мовознавства,
необхідно при плануванні роботи передбачи-
ти систематичне викриття буржуазної ідео-
логії буржуазного націоналізму, космополітиз-
му, ідеалізму та метафізики» [10].
Однією з базових шкіл району для прохо-

дження педагогічної практики студентами була
місцева середня школа №2. Саме за цією шко-
лою для керівництва педагогічною практикою
був закріплений професор Рєзник. Викладач-
ка К.М. Євтєєва, яка працювала в ті часи в
другій школі, згадує Якова Борисовича як дуже
розумну, ввічливу людину. Він завжди допо-
магав не тільки студентам, а й викладачам
практичними порадами. Вона згадує, що в неї
була книга Я.Б. Рєзника, але вона вимушена
була її знищити, бо боялася переслідувань. У
лютому 1951 році в інституті проводилася
підсумкова наукова конференція, на якій з до-
повіддю «Пояснення і визначення понять у
процесі навчання» виступав Яків Борисович
(наказ №24 від 30. 01. 1951) [8]. Працюючи в
інституті, він займався громадською роботою,
входив до складу Ради інституту, читав лекції
для населення. Закінчив рукопис «Великої ди-
дактики», яку, на жаль, так і не побачив світ.
Велику кількість цінних наукових робіт було
знищено, і вони не збереглися до наших днів.
Нам відомі тільки назви багатьох праць Рєзни-
ка. З тих книг, що збереглися до наших часів,
є книги, написані російською, українською,
деякі єврейською мовою. Вони проаналізовані
й мають дуже велику історико-педагогічну
цінність: «Математичний задачник IV рік на-
вчання в трудшколі» (1928), «Лекція і бесіда як
методи викладання в школі» (1938), «Мето-
дика закріплення навчального матеріалу»
(1940), «Методи викладання в радянській
школі» (1941), «Пояснювальне читання в по-
чатковій школі» (1947). Ці праці для вчителів,
науковців. Вони на той час були високо оці-
нені й визнані педагогічною громадськістю.
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ріод  у житті та творчості видатного вче-
ного, педагога Я. Б. Рєзника
У статті розглядається життєвий шлях та

творча діяльність відомого вченого, педагога
Я. Б. Рєзника. Проаналізовано його педагогі-
чну спадщину і внесок у розвиток вітчизня-
ної педагогіки. Вивчено діяльність Я.Б. Рєзни-
ка останніх років його життя.
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ного, педагога Я. Б. Резника
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и творческая деятельность известного учено-
го, педагога Я.Б. Резника. Проанализирова-
но педагогическое наследие и его вклад в раз-
витие отечественной педагогики. Изучена де-
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M.Vykhvatenko. Starobilsk Period in the
Life and Work of the Famous Scholar and
Teacher Ya.Reznik

The article deals with the life and creative activity
of the famous scientist, pedagogue J. B. Reznik. His
pedagogical heritage and contribution to national
pedagogics development are analysed. The activity
of J.B. Reznik during the last years of his life is
investigated.

Key words: Pedagogics personnel, Pedagogics
heritage, development of Pedagogics

Матеріал у його роботах легко й доступно вик-
ладений, а важкі та незрозумілі терміни ілюс-
труються конкретними прикладами, і лише
після того робляться необхідні узагальнення.
За свою плідну наукову діяльність Я.Б. Рє-

зник написав більше ніж 200 наукових робіт.
Його спадщина невіддільна від епохи, у якій
він жив. До кінця своєї наукової діяльності він
залишався вірним педагогічній науці. Він не
тільки критикував незадовільний стан народ-
ної освіти, але й вирішував проблеми органі-
зації освіти та науки в Україні, активно боров-
ся проти існуючої системи. На жаль, надумані
звинувачення різко перекреслили все його
педагогічне життя, яке закінчилося в 60-річно-
му віці. В архівній довідці в книзі реєстрації
педагогів та співробітників Старобільського
учительського інституту за 1952 рік наведено
такі дані: Рєзник Янкель Борухович, викладач
педагогіки, 1892 року народження, єврей.
Місце народження – Київська область, м. Чор-
нобиль. Прийнятий на роботу 15.02.1950 —
наказ №29. Звільнений – 18.06.1952 року у
зв’язку зі смертю. Адреса – пл. Гоголя, №5.
Поховали Якова Борисовича на старому

кладовищі в м. Старобільськ. Небагато його
сучасників пам’ятають місце його поховання,
на жаль, сьогодні нічого невідомо про його
рідних. Можна з упевненістю сказати, що па-
м’ять про нього буде збережено, і ті матеріали,
які знайдено, займуть почесне місце в музеї
історії Старобільського учительського інститу-
ту. Педагогічна спадщина Я.Б. Рєзника ще
довго буде вивчатися нащадками.
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УДК  929 Єненко (477.61)

ІМ’Я Юрія Олексійовича Єнен-
ка, тобто формування його світогляду,

громадянська позиція, внесок у розвиток гу-
манітарних цінностей, зокрема літератури,
публіцистики, науки, живопису, освіти, музей-
ної справи і, звісно ж, медицини, ще потре-
буватимуть не одного спеціального дослі-
дження. Академік НАН України Іван Дзюба на-
голосив: «Тут хочеться назвати ще одного под-
вижника української культури, на жаль, уже
небіжчика, – лікаря-онколога з Луганська Юрія
Олексійовича Єненка, який створив унікаль-
ний журнал «Архіви онкології», а за час свого
нетривалого перебування на посаді заступни-
ка голови обласної держадміністрації (1992—
1994) організував видання альманаху «Бах-
мутський шлях», відновив музей Бориса
Грінченка, вів радіопередачі «Літературна кар-
та Донбасу» [1, с. 81].
Однак, характеризуючи його життєвий

шлях, не можна оминути стрижневого, голов-
ного: він був насамперед національно свідомою
особистістю. Народився Юрій Єненко 4 берез-
ня 1939 року в давній, історичній частині міста
Луганська – Кам’яному Броді. До речі, коли
почав будуватися ливарний завод, поселення
Кам’яний Брід уже було давно відомим як один
із зимівників запорозького козацтва. У 1995 році
в історично-краєзнавчому нарисі під суто ко-
зацькою назвою «…Пугу! Пугу! Пугу!» Юрій
Єненко писав: «…Історія міста починається не
з катеринівського указу, а з того моменту, коли
на початку 17 століття січовики влаштували на
Лугані охоронний пікет та зимівник, навколо
яких виросло село Кам’яний Брід, а поблизу
нього з часом і завод був побудований, із ви-
никненням якого дехто нині пов’язує  день і

рік народження нашого міста» [5, с. 43]. У цій
публікації він також обґрунтував необхідність
спорудження пам’ятного знака запорозькому
козацтву в Кам’яному Броді – засновникам на-
шого міста.
Ще й тепер старші за віком мешканці Ка-

м’яного Броду в побуті спілкуються українсь-
кою мовою, а в часи дитинства та юності
Юрія Єненка корінне населення більше гово-
рило українською. Українцем був і батько
Олексій Олексійович, який усе трудове життя
працював у енергетичній службі на оборон-
ному заводі міста Луганська, там трудилися
також дід і прадід. Однак у сім’ї  частіше вжи-
валася російська мова, адже  мати Зінаїда Іва-
нівна походила з Липецької області. У 1956
році Юрій Єненко успішно закінчив середню
школу №3 міста Луганська. Але для вступу до
медичног інституту треба було мати трудовий
стаж, тому й став студентом у 1958 році. А в
1963  році одружився зі своєю однокурсни-
цею Тамарою Семенівною, яка після закінчен-
ня інституту вже сорок п’ять років працює
лікарем у міській дитячій лікарні №1.
На початку шістдесятих років, навчаючись

у медичному інституті, Юрій Єненко почав
працювати лаборантом на  кафедрі патоло-
гічної анатомії, якою завідував професор
В.В. Нестайко, ентузіаст-краєзнавець, попу-
ляризатор і пропагандист  літературної твор-
чості та медичної діяльності Володимира Даля.
Тоді ж він уперше потрапив до художньої май-
стерні талановитого луганського скульптора
Іллі Пантелійовича Овчаренка. Тоді тут час-
то проводили неофіційні зустрічі представ-
ники інтелігенції міста. Захопленими очима
стежив Юрій Єненко за вправними руками
майстра, адже сам з дитинства любив ма-
лювати. Здавалося, ще одна мить – і скульп-
турний портрет буде закінчено. Сам худож-
ник на хвилину припиняв роботу, щоб ска-
зати кілька фраз, які мимоволі переростали в
ще одну розповідь про життя Володимира

Неживий О. І.
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Даля. Таки недаремно він обрав літературний
псевдонім Козак Луганський, оскільки зберіг і
любов до міста свого народження, і найбільш
емоційно наснажені перші відчуття дитинства.
Перш ніж прийти наступного разу до за-

тишної майстерні, Юрій Єненко уважно чи-
тав усе, що можна було знайти в бібліотеці про
Володимира Даля.    Потім виникали думки,
чому так мало говориться про зв’язки Воло-
димира Даля з Україною,
адже він чудово знав ук-
раїнську мову, літературу,
фольклор, спілкувався з
такими видатними діяча-
ми української культури,
як Тарас Шевченко, Євген
Гребінка, Григорій Квітка-
Основ’яненко, Федір Ла-
заревський.
Звісно, після таких

роздумів розмови в май-
стерні скульптора ставали
все більш насиченими.
Письменник Микита Чер-
нявський звертав увагу на
те, що в Україні теж був
видатний письменник і
лексикограф – Борис
Грінченко, але про нього
знають набагато менше,
ніж про Володимира
Даля, а на Луганщині не
згадують зовсім, хоча він у селі Олексіївці Пе-
ревальського району шість років працював.
Знову  продовженням розмов ставали ве-

чори, які проводив у бібліотеці. Незабаром
придбав у букіністичному магазині
дорогоцінну книгу «Словарь української
мови» за редакцією Бориса Грінченка, який
підготували до друку Сергій Єфремов та
Андрій Ніковський у 1927—1928 роках. Ви-
йшли тільки три томи, і видання припинили,
бо видатних українських учених заарештува-
ли в справі вигаданої спілки визволення Ук-
раїни, а Бориса Грінченка навіть мертвого
репресували, адже книги його з 1930 року
припинили видавати.
У 1964 році випускник Луганського медич-

ного інституту Юрій Олексійович Єненко от-
римав направлення до обласного онкологіч-
ного диспансеру. Він обрав найважчу лікарсь-
ку спеціалізацію – онкологічну хірургію. Цей
медичний заклад для молодого лікаря був доб-
ре знайомий, адже навчаючись, постійно пра-
цював тут, виконуючи обов’язки медбрата.
Зробити хотілося дуже багато, і мета постав-
лена значна – поєднувати працю лікаря з на-

уковою діяльністю, яку
розпочав ще в сту-
дентські роки. Але, не-
зважаючи на зайнятість,
завжди знаходив мож-
ливість приходити до
майстерні Іллі Овчарен-
ка. Одного разу, дивля-
чись на його вишиван-
ку, повели розмову про
давній і своєрідний вид
народного мистецтва,
що впродовж віків набу-
вав художньої доскона-
лості. Українські вишив-
ки мали свої оригінальні
витвори в різних місце-
востях України. От і в
них, у Кам’яному Броді,
теж чимало збереглося.
Трапляється, що людина
й мову рідну обминає, а
рушники береже. Під

ними й пісні українські легше співаються.
Тоді ж виникає задум у молодого лікаря

зробити своєрідне оформлення одного з ка-
бінетів лікарні: зібрати й розмістити експози-
цію українських рушників. До цієї роботи, як і
завжди, узявся серйозно. І незабаром тішили
душу збережені народні скарби. Тому було
дуже прикро, коли після повернення з аспі-
рантури рушників тих він не побачив...

 Вражень від прочитаного ставало все
більше. І з 1968 року в обласних газетах «Пра-
пор перемоги» та «Молодогвардієць» почали
з’являтися перші літературно-краєзнавчі за-
мітки під назвами «Кобзар і Козак Луганський»,
«Слово про Даля», «Козак Луганський», «Ко-
зак і Квітка», «В.І. Даль і українська культура».
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З 1966 року по 1971 рік поряд з основною
лікарською працею в обласному онкодиспан-
сері Юрій Єненко працює викладачем основ
медичної підготовки в Луганському держав-
ному педагогічному інституті імені Тараса
Шевченка. Тоді він організовує літературні
вечори під символічною назвою «Далеві чет-
верги». Їх учасниками були переважно сту-
денти луганських ВНЗ – майбутні вчителі та
лікарі. Щотижня запалювалася свічка поряд з
портретом великого земляка. Спершу висту-
пав Юрій Олексійович, потім звучали літера-
турні твори Володимира Даля, дослідницькі
повідомлення про його життєві стежки, за-
хоплення, уподобання, наукову та літератур-
ну діяльність, дружні взаємини з видатними
діячами української та російської культури. У
республіканській газеті «Культура і життя»
(1971 р.) зазначалося, що цікаві матеріали для
організованої у Ворошиловграді виставки,
присвяченої 170-річчю з дня народження вче-
ного-діалектолога і лікаря Володимира Івано-
вича Даля, подав хірург Ю.О. Єненко.
Побільшало знайомих серед письмен-

ників, художників та журналістів, які радили
не припиняти цього, на перший погляд, да-
лекого від лікарської справи, краєзнавчого за-
хоплення. У 1972 році в місті Донецьку поба-
чила світ книга краєзнавчих нарисів та ста-
тей «Здесь каждое место свято»,  там був опуб-
лікований ґрунтовний нарис Ю.О. Єненка
«Слово о Казаке Луганском». Ця публікація,
як і стаття в обласній газеті «Прапор перемо-
ги» (тепер – «Наша газета») від 4 жовтня 1972
року, засвідчили серйозність намірів на нелег-
ких, але таких захоплюючих стежинах літера-
турного краєзнавства. Високу оцінку дістав і
від Івана Білогуба, завідувача кафедри україн-
ської літератури Луганського державного пе-
дагогічного інституту імені Тараса Шевченка,
який у методичних указівках «Літературна Во-
рошиловградщина» (1977 р.) тричі проциту-
вав його публікації, відзначаючи їх новизну.
Тоді ж укотре переконався Юрій Єненко, що
на відміну від нехай і маловідомої теми «Даль
і українська культура», будь-які дослідження
про Бориса Грінченка надрукувати значно
важче. У редакціях доводилося чути: «Та він
же був українським буржуазним націоналі-

стом!» Юрій Олексійович гаряче починав
доводити протилежне, заперечував, навіть
посилався на вагомий аргумент: наявність
Словника української мови за редакцією
Б. Грінченка в кремлівському кабінеті. Зрідка
таке допомагало, і читачі мали змогу дізнати-
ся та впевнитися, що Луганщина, і тоді, у кінці
XIX століття, як і завжди, була невід’ємним
складником української духовної культури.
Постать Володимира Даля теж захоплю-

вала його все більше, оскільки той був не лише
письменником, лексикографом, але й лікарем.
Тому вже головний лікар обласного онкодис-
пансеру, кандидат медичних наук Юрій Єнен-
ко вирішує клопотатися про встановлення по-
груддя славного земляка на території лікарні
в затишному сквері. До речі, відкриття його
відбулося за два роки до того, як у м. Лугансь-
ку з’явився пам’ятник Козакові Луганському
(автори – Ілля Овчаренко та Василь Орлов),
коли відзначали 180-річчя з дня народження
письменника-земляка – у 1981 році.
Сквер біля онкодиспансеру з часом попов-

нився ще двома погруддями лікарів-письмен-
ників Степана Руданського та Антона Чехова
роботи луганського скульптора Василя Орло-
ва. Незабаром виник задум створення й спе-
ціальної телепередачі про Володимира Даля
– під спеціальною рубрикою «Літературна кар-
та України». На обласному телебаченні його
ідею  підтримала молода поетеса й тележур-
наліст Тетяна Дейнегіна.
Тисячі кілометрів проїхав Юрій Єненко

слідами Козака Луганського. Не раз працював
у архівах Москви, Нижнього Новгорода та
інших міст країни, вивчав цінні документи про
дружбу Володимира Даля з Тарасом Шевчен-
ком, Євгеном Гребінкою, Григорієм Квіткою-
Основ’яненком. Цілеспрямована й система-
тична дослідницька та пропагандистська ро-
бота дозволила в 1982 році започаткувати в
Луганську Далевські наукові читання.
Наступним важливим етапом увічнення

пам’яті Володимира Даля на луганській землі
стала робота над створенням літературного
музею. Першим директором на громадських
засадах обрали саме Ю. Єненка. Нагадаю те-
пер тільки один надзвичайно важливий епі-
зод з історії створення музею. На одну з літе-
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ратурних передач, що були підготовлені Юрієм
Єненком і показані по Центральному телеба-
ченні, відгукнулася правнучка В.І. Даля – Оль-
га Володимирівна Станішева. Потім, у 1983
році, вона писала Юрію Олексійовичу: «Я
пишу вам потому, что верю в вашу любов к
Далю, и, конечно же, верю, что музей будет…
Потом я хочу сказать, что счастлива, что

пианино будет у Вас, но должна предупре-
дить, что инструмент, наверное, расстроен,
а, возможно, у Вас захотят его настроить, то
сообщаю: пианино кабинетное, прямострун-
ное и настройка его должна быть на полтона
ниже концертного. У него очень приятный
мягкий звук» [6]. Завдяки зусиллям Юрія
Єненка піаніно родини В. Даля, яке зберіга-
лося в Московському політехнічному музеї,
перевезли до Луганська, і тепер це один з най-
цінніших експонатів літературного музею Во-
лодимира Даля. Також О.В. Станішева  пере-
дала музею ряд цінних документів та фото-
графій із сімейного архіву.
А от з популяризацією творчого надбан-

ня Бориса Грінченка знову було важче.
Офіційні негативні оцінки його творчої діяль-
ності майже не змінилися. Однак перша те-
лепередача вдалася, й окрилений успіхом
Юрій Олексійович усе частіше поглядав на не-
закінчений скульптурний портрет Б. Грінчен-
ка, автором якого був, тоді вже покійний,
І.П. Овчаренко. Та подарована робота зберіга-
лася в його кабінеті. Знову ж таки розуміння
й бажання допомогти знайшов у письменни-
ка Микити Чернявського, і той запропонував,
зважаючи на ідеологічні зміни в житті су-
спільства, розпочати діяльну роботу над увіч-
ненням пам’яті видатного діяча національної
культури, присвятивши її 125-річчю з дня на-
родження. Творення пам’ятника продовжив
скульптор І.М. Чумак. Тоді ж вирішили облад-
нати музейну кімнату в Олексіївській школі,
де Б. Грінченко вчителював з 1887 по 1893
рік. До цієї роботи приєдналися вчитель-крає-
знавець, бібліофіл Богдан Пастух, письменни-
ки та педагоги. А в педагогічному інституті,
завдяки професорові Іванові Білогубу, розпо-
чалася робота над підготовкою республікансь-
кої науково-практичної конференції.

...Добре пам’ятаю той грудневий день

1988 року. До Луганська, а потім в Олексіївку
приїхали письменники, учені з усієї України.
Особливою радістю світилися очі в Юрія
Єненка, коли він говорив, що тепер багато-
трудне й подвижницьке  життя Бориса
Грінченка буде слугувати духовному відро-
дженню України.
На високому акорді пробуджуваної націо-

нальної самосвідомості відбулися через п’ять
років наступні ювілейні вшанування Бориса
Грінченка на Луганщині. Тоді вже Юрій Єнен-
ко – заступник голови Луганської обласної
державної адміністрації – намагався надати
цій події справді державного звучання. Все-
українське значення мали цикл телепередач,
автором і ведучим яких він був, науково-прак-
тична конференція, святковий концерт. У тому
ж 1994 році в Олексіївці вперше побувала сту-
дентська фольклорна експедиція імені Бори-
са Грінченка. А вчена рада Луганського педа-
гогічного інституту імені Тараса Шевченка
прийняла рішення про заснування  науково-
краєзнавчого центру – Інституту грінченко-
знавства. Директором було обрано Ю.О. Єнен-
ка. Інститут грінченкознавства з його участю
підготував до видання перший зошит вісни-
ка «Слово і пісня Бориса Грінченка», де впер-
ше почали друкуватися матеріали студентсь-
кої фольклорної експедиції в сучасний Пере-
вальський район та фольклорні записи Бори-
са Грінченка.
Майже трирічну відповідальну роботу в

державній установі Юрій Єненко виконував,
не покидаючи свого постійного місця праці,
– головного лікаря й діючого хірурга. Як і в
попередні роки, незважаючи на величезне
збільшення обов’язків, він не зменшив ні
лікарської, ні наукової, ні літературної діяль-
ності. І скрізь працював напружено, з макси-
мальною віддачею. А ще до цього додалося
виконання обов’язків головного редактора
заснованого з його ініціативи літературно-
публіцистичного журналу «Бахмутський
шлях»,   участь у роботі обласної письмен-
ницької організації, головування в громадсь-
ко-політичному об’єднанні «Державність»,
спрямування й координація роботи обласної
організації ВУТ «Просвіта», особливо щодо
збереження культурних та історичних пам’я-



114 Îñâ³òà Äîíáàñó ¹ 2 (133), 2009

ток, установлення в місті Луганську пам’ят-
ника Тарасу Шевченку,турботи про створен-
ня українсько-канадського культурного цент-
ру «Відродження», археологічної науково-дос-
лідної лабораторії «Спадщина», видання пер-
шого в Україні журналу «Архіви онкології»...
Актовий зал онкодиспансеру, відремонтова-
ний і оформлений у національному дусі, став
центром зібрань усіх національно-культурних
організацій і товариств міста й області.
Не помилюсь, коли скажу, що всі ці роки

Ю. Єненко був не тільки ідейним натхненни-
ком національно-культурних діянь в області, але
й своєрідним ідеалом  патріотичної особистості
українського інтелігента. Виявляючи постійну
увагу й толерантність у ставленні до всіх на-
ціональних культур, він настійливо й послідов-
но домагався утвердження й розвитку україн-
ської духовної культури, правильного розумін-
ня міжнаціональних взаємин. І в тому, що це
не просто голосні слова, підтвердженням є
насамперед його літературні твори.
У 1994 році Юрій Єненко видав два на-

риси-есе: про Бориса Грінченка «Промінь доб-
ра» й про Володимира Даля «Слово про Ко-
зака Луганського». Провідною думкою в цих
книгах є з’ясування української національної
ідеї на прикладі життя й творчої спадщини
письменників-земляків. Варто з цього приво-
ду процитувати саму книгу, де з великою про-
никливістю говориться: «Даль добре розумів,
що культура завжди національна, і що мова є
одним з найважливіших чинників, які гаран-
тують нації її державність. Шкода, але сьогодні
дехто стверджує, що головне – це загально-
людські цінності, загальнолюдська культура.
Забувають, що коли міліють та забруднюють-
ся річки національних культур, то забруд-
нюється й міліє океан тих самих загально-
людських цінностей» [3, с. 51]. Хотілось би
прокоментувати ці слова таким чином: націо-
нальне – основа в пізнанні та освоєнні загаль-
нолюдського.
Завданням відтворити українське похо-

дження А.П. Чехова та його нерозривний ду-
ховний зв’язок з Україною зумовлено й на-
писання повісті-есе «Дума про Чехова» (1996 р.).
Навіть у назві читач мав відчувати спорід-
неність з українським епосом.

З великою любов’ю до класика російської
літератури виписані епізоди його перебуван-
ня на Луганщині, у Рогозиній балці, неподалік
сучасного міста Антрацита. Юрій Єненко з теп-
лотою згадує, як уперше побував у тих краях
ще в 1962 році разом з другом-однокашником
Володимиром Старченком. Тоді юнаки прохо-
дили лікарську практику в м. Антрациті.
Захоплення викликає й скрупульозність

автора в ставленні до багатющого художньо-
біографічного матеріалу, а ще – обов’язкове на-
зивання тих краєзнавців, які теж займалися
подібними дослідженнями.
Думається, таке звернення Ю. Єненка до

постаті Антона Чехова є першим кроком у
справді науковому трактуванні багатогранних
українсько-російських літературних взаємин,
пов’язаних із постаттю митця. Здається, що
Юрій Олексійович творчо осмислив практич-
но все, що стосується зв’язків Антона Чехова
з Україною. З-поміж безлічі фактів назву хоча
б кілька: його залюблене читання Шевченко-
вого «Кобзаря», а ще подяка перекладачеві
своїх творів М.С. Грушевській, дружині видат-
ного вченого й президента УНР, зустрічі з ак-
трисою М. Заньковецькою...
З глибоким хвилюванням Ю. Єненко опи-

сує останні дні й години життя Антона Пав-
ловича Чехова. Скажемо, що він писав ці сто-
рінки вже сам будучи тяжкохворим... А тому з
подвоєним сумом читаємо: «Отже, істинно,
істинно сказано: «Хто як жив, той так і вми-
рає» [4, с. 122].
Так само запам’ятовуються слова Бориса

Грінченка, що наводяться  в книзі «Промінь
добра»: «Хоч і як тяжко жити на світі, а хо-
четься жити людині, хочеться не зникнути без
сліду, хочеться жити й далі, після того, як зник-
не тіло. Як саме житиме наше я після того, як
зникне тіло, — не відаю, але відаю певне, що
на цій землі можна й після того жити тільки
одним: зробленим во ім’я світа й правди
ділом. І через те все життя людини, достой-
ної зватися людиною, мусить іти на те, щоб
це діло зробити по своїй спромозі».
У сумний день 30 жовтня 1996 року про-

вести Юрія Олексійовича в останню дорогу
прийшли багато луганців. Невдовзі на тери-
торії з’явився ще один скульптурний портрет
– письменника-лікаря Юрія Єненка.
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* * *
Неживий О. І. Громадський подвиг ук-

раїнця Юрія Єненка
У статті розглядається життєвий шлях

відомого луганського лікаря, письменника,
краєзнавця та державного діяча Ю. О. Єнен-
ка, формування його світогляду, громадянсь-
ка позиція, внесок у розвиток гуманітарних
цінностей, зокрема літератури, публіцистики,
науки, живопису, освіти, музейної справи і,
звісно ж, медицини.

Ключові слова: національно свідома осо-
бистість, громадянська позиція, розвиток гу-
манітарних цінностей.
Неживой А. И. Гражданский подвиг

украинца Юрия Ененко
В статье рассматривается жизненный

путь известного луганского врача, писателя,
краеведа и государственного деятеля
Ю. А. Ененко, формирование его мировоз-
зрения, гражданской позиции, вклад в раз-
витие гуманитарных ценностей, в частно-
сти литературы, публицистики, науки, жи-
вописи, образования, музейного дела и, ко-
нечно, медицины.

Ключевые слова: национально созна-
тельная личность, гражданская позиция, раз-
витие гуманитарных ценностей.

O. Nezhyvyi. Social Feat of Ukrainian
Yurii Enenko

The article deals with life of the famous Luhansk
doctor, writer, Regional Studies scholar and
statesman Yurii Yenenko; his world view, civic
position, contribution in a development of humanity
values, particularly in literature, publicism, science,
art, education, museum study and medicine.

Key words: national conscious personality,
social position, development of humanity values

У 1999 році побачила світ книга спогадів
«Юрій Єненко: талант людяності» – перше на
Луганщині мемуарне видання про славетну
особистість – письменника, лікаря, культур-
ного й громадського діяча, у Луганському ме-
дичному університеті проводяться конфе-
ренції пам’яті видатного випускника.  Усі ці
роки діє меморіальний кабінет-музей в облас-
ному онкодиспансері, яким опікується його
родина, засновано благодійний фонд імені
Юрія Єненка, який  щороку проводить облас-
ний літературний конкурс «Борітеся – побо-
рете», головне спрямування якого перекона-
ти, що людина здатна перебороти будь-які
труднощі, зміцнити духовно й фізично. Також
видаються збірники кращих творів учасників
конкурсу. У 2000 році на будівлі церкви Пан-
телеймона-цілителя встановлена меморіаль-
на дошка, яка засвідчила, що храм цей спо-
руджено за ініціативою  і з участю Юрія Єнен-
ка. Музейні експозиції відкрито також в
Олексіївській школі-гімназії імені Бориса
Грінченка та в Українсько-канадському центрі
«Відродження» в Луганському національно-
му університеті імені Тараса Шевченка.
На жаль, не обходиться без прикрощів,

коли не зустрічаємо імені справжнього патріо-
та України    в деяких офіційних луганських
виданнях, де б розповідь про нього мала бути,
як, наприклад, «Луганщина в лицах и собы-
тиях» («Шико», 2008 р.), «Видатні особистості
Луганщини» («Світлиця», 2008 р.)
Читаю книги Юрія Єненка й немовби бачу

його світле , одухотворене обличчя. Автогра-
фи теж багато про що можуть сказати. Пер-
ший –  на книзі «Промінь добра»:  «Дорогому
однодумцю. З повагою, надією, любов’ю», на
книзі «Слово про Козака Луганського» напи-
сано: «Дорогому побратиму Олексі Неживо-
му. За державність України – стіймо брате!
Ю. Єненко 1. 06.94».
Наш великий земляк продовжує говори-

ти з нами. Чи зможемо почути його?
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