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Зеленько А. С.,
Зеленько О. А. 

УДК 37.091.26

ОЗНАЙОМЛЕННЯ з педа-
гогічною пресою й періоди-

кою свідчить, що одні з педагогів та
освітніх функціонерів некритично й
недиференційовано пропагують за-
рубіжну методику функціонування
освітньої системи, зокрема вищої
освіти, другі, уникаючи реального
аналізу роботи школи й ВНЗ, демон-
струють казуїстику в питаннях вихо-
вання й навчання, надмірно оперу-
ючи посиланнями на класиків педа-
гогічної науки К. Ушинського, В. Су-
хомлинського, треті – песимістично
й саркастично проклинають ниніш-
ню ситуацію, не бачачи можливості
досягти ні вчорашнього радянсько-
го, ні тим більше європейських стан-
дартів.
Відірваність учених-педагогів і

учених-соціологів від реального ста-
ну речей демонструє неконкретність
постановки й розв’язку проблемати-
ки. Ось один з багатьох фактів. У кон-
кретному обласному центрі, де фун-
кціонує педвуз, у якому готуються
численні соціологи, педагоги, де
функціонують кандидатська й док-
торська спеціалізовані ради, прово-
дяться різного типу наукові форуми,
і саме в цьому місті учні й студенти
на молодіжній трибуні стадіону під
час футбольних матчів систематич-
но демонструють алкогольний ша-
баш, ніяк не сумісний зі спортом і
здоровим способом життя. Явище
огидне й жахаюче, але типове для

сучасної поведінки молоді України.
Фактично ні влада, ні громадськість,
ні педагогічний загал того не поміча-
ють.
Ця відірваність педагогічного за-

галу від реальності демонструвалися
нами й з приводу запровадження
модульно-рейтингової методики. Ми
нагадуємо, що в 1897 році професор
Харківського технологічного інститу-
ту домігся ліквідації в навчальному
плані ВНЗ півторамісячних репе-
тицій-модулів, які було замінено прак-
тичними заняттями, бо перші своєю
орієнтацією на «зубрьожку» вплива-
ли на об’єктивність екзаменаційної
оцінки [1] й негативно позначалися
на засвоєнні навчальних дисциплін.
Тішить, що нинішній пересічний

студент чистенький, акуратний, мод-
но по-європейськи одягнений. Але
дисонансом звучить пляшка пива, з
якою, як із соскою, маніпулюють не
лише хлопці, але й дівчата. Таким же
дисонансом постають студентки у
ВНЗ, які навіть восени та взимку де-
монструють оголені попереки. Ніяк не
зрозуміла масова мода на жіноче бу-
денне взуття на високих підборах. З
цього приводу пригадується, як
солідні матрони-жінки зі США диву-
валися з причин неконтрольованості
телепередач на предмет пропагуван-
ня сексу, що межував з пропагуван-
ням проституції в Україні. Прига-
дується й розповідь туристки-колгос-
пниці у свій час до НДР, коли буден-
ного дня німкеня, побачивши групу
жінок, святково одягнених на висо-
ких підборах, запитала, чи не повії
вони – бо в будній день на високих
підборах ходять лише повії. Названі
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тут та інші незгадані вади цілком співзвучні з
патологічним розповсюдженням алкоголізму
серед молоді і школярів, нівеляцією щодо ут-
вердження принципів здорового способу
життя, демографічною кризою в Україні, па-
дінням загальнолюдських морально-етичних
норм серед молоді навіть на тлі зростаючого
кількісно й щодо освітнього рівня студентства.
До речі, в одній з передач аналітик-психолог
змушений був визнати, що серед великої
кількості українок за рубежем найбільший
відсоток порівняно з жінками інших держав
становлять українки, які займаються сексуаль-
ним бізнесом. І це при тому, що в Україні не
найнижчий прожитковий та освітній рівень.
Очевидно, що справа не лише у статках.
Завдає шкоди вихованню молоді надмірна

увага влади до конкурсів краси, моделей,
спортсменів. У Європі еліта відвідує оперу,
слухає класичну музику, а попса – то для пе-
ресічного громадянина, в Україні ж до цього
ще не дійшло.
Поки що в оцінці стану освітньої системи

освітні чиновники й офіційна педагогічна на-
ука перебувають у стані подвійних стандартів:
говорять про речі так, ніби нічого не поміча-
ють, а якщо помічають, то живуть сьогоден-
ням, користю. Наївними чи удавано наївни-
ми є дії чиновників усіх освітніх установ. На-
ївним продемонстрували по телебаченню
нещодавно новопризначеного міністра осві-
ти й науки України І. Вакарчука.
Так не може бути надалі. Треба ж братися

за справу по-серйозному. Не слід себе обма-
нювати, потрібно визнати, що останні деся-
тиріччя звели мало не нанівець навчальний
процес у школі й ВНЗ. Нинішня примітивна
орієнтація на посилення об’єктивності набору
за допомогою тестування (а чи можна такого
досягти на тлі утвердження аморальності,
цинізму й корпоративної загальної корумпо-
ваності) не може стати на перешкоді такому
антисоціальному явищу, не забезпечить спра-
ведливого об’єктивного набору, бо буде всіля-
ко спотворюватися. Найперше, тому, що доб-
робут ВНЗ орієнтований значною мірою на
пошуки різних форм заробляння грошей, що
при не зовсім досконалій формі оподаткуван-

ня прибутків значною мірою реалізується в
тіньовій економіці. Нами уже вкотре наголо-
шується, що треба реально співвіднести ба-
жане й реальне у функціонуванні освіти. По-
трібна соціальна диференціація освітніх по-
слуг. Треба розрізняти ще й соціально значу-
ще й соціально необхідне.
Методисти, учителі (члени предметних і

атестаційних комісій), як і керівники центрів
тестування, значною мірою в корпоративно
корумпованій державі будуть прямо чи опо-
середковано, скромно кажучи, корисно заці-
кавленими, отже, не зовсім об’єктивними.
Таким чином, треба справедливо й контро-
льовано диференціювати різні чинники. Тре-
ба констатувати, що паралельне фактично
поза загальноосвітньою школою тестування
на тлі комерціоналізації (а фактично корпора-
тивної корумпізації) освіти в Україні – оста-
точна нівеляція всього посереднього освітньо-
го досвіду. Про жалюгідний сучасний стан
освіти в цілому, вищої освіти зокрема і фак-
тичну її безперспективність досить ґрунтов-
но веде мову Ю.Д. Даренський [2].
Констатуємо нехтування учнями, які готу-

ються з репетиторами до тестування, повно-
цінним систематичним навчанням у школі:
одні тому, що цинічно цілком покладуться на
репетиторську підготовку, інші — будучи пе-
ревантажені репетиторськими заняттями.
Отже, по-перше, послаблюється роль школи,
релятивізується процес навчання й вихован-
ня, по-друге, нехтується здоров’я молодих
людей, по-третє, усе разом нівелює цілісний
навчальний процес. На сподівану справед-
ливість, об’єктивність у повному обсязі не
можна сподіватися. Як виклик офіційним очі-
куванням уже чути, що один тест оцінюється
3 тис. доларів.
Отже, тестування навіть у такому його виг-

ляді відіграє певну роль у посиленні об’єкти-
візації набору студентів , але саме по собі тес-
тування – справа ненадійна й безперспектив-
на. І не європейська методика в цьому вин-
на: вона не може не спотворюватись у невиз-
начених соціально-економічних умовах сфор-
мованої України. До того ж, запровадженню
тестування мало передувати навчання укла-
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дачів тестів. Треба було знати, що вже поста-
ла спеціальна галузь.
Ми виходимо з того, що перехід з вербаль-

них форм збирання, збереження й передачі
інформації на невербальні, зокрема у вигляді
позавербальних моделей, недвозначно вима-
гає впровадити в навчальний процес модуль-
но-рейтингову методику, але далекі від її од-
нозначної гіпертрофованої абсолютизації.
Усе здійснюване в Україні поки що у зв’яз-

ку з перехідною невизначеністю в економіці
й політиці має однобокий тимчасовий скосо-
бочений характер, а під ширшим ракурсом –
сприймається покручем. Те ж можна сказати
про запровадження тестування, яке не впли-
не істотно на об’єктивізацію процесу вступу
до вузу, а значить, на піднесення ефективності
навчального процесу. Констатуємо, що сис-
темою тестування індивідуальна корумпо-
ваність буде хіба що остаточно трансформо-
вана в корпоративну.
Абсурдність абсолютизації ролі тестування

в досягненні повної об’єктивності спростову-
ють конкретні випадки можливого суміщення
окремими викладачами ВНЗ обов’язків членів
предметної комісії з тестування й оплаченого
приватного репетитора. Невже у когось буде
сумнів щодо такого суміщення? Хто незацікав-
лений стане виконувати низькооплачувану
роботу? Отже, позитивом з того всього буде
хіба що те, що репетитори будуть обізнані з те-
стами й кваліфікованіше готуватимуть своїх
підшефних до самого тестування.
Отже, фактично наївними виявилися спо-

дівання на тестування. Хай буде холодним
душем апологетам тестування вже поширена
серед батьків та учнів звістка про те, що один
тест оцінюється трьома тисячами доларів.
Думається, що тестування має відбутися

після закінчення навчального процесу в школі,
гімназії, ліцеї. Тестування має реалізуватися як
один з багатьох актів у цілісній системі транс-
формування освітньої системи на тлі всієї со-
ціально-економічної трансформації України,
що орієнтована на приєднання до Європейсь-
кої співдружності. Ряд пропозицій ми даємо у
своїх розвідках, присвячених трансформації
освітньої системи. Зважаючи на багато-

гранність запроваджуваної методики, вважає-
мо за доцільне розгорнути зацікавлену пред-
метну дискусію з названого питання.
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Зеленько А. С., Зеленько О. А. Про те-

стування по-серйозному
Автори розвідки погоджуються, що зап-

ровадження тестування – явище, зумовлене
зростанням інформації. Разом з тим застері-
гають, що воно не може стати в нинішньо-
му його вигляді єдиним визначальним засо-
бом усунення усіх негативів освітньої систе-
ми.

Ключові слова: тест, інформація, освіта,
корупція, корпоративний.
Зеленько А. С., Зеленько А. А. О тес-

тировании по-научному
Авторы статьи соглашаются, что тести-

рование обусловлено изменением форм воз-
растающей информации. Вместе с тем они
отмечают, что в его нынешнем виде оно не
может стать универсальным средством ре-
шения сложных проблем в функционирова-
нии системы образования.

Ключевые слова: тест, информация, об-
разование, корпоративный.

Zelenko A.S., Zelenko O.A. Testing
seriously

The authors of the article express agreement
that the implementation of the assessment in the
form of testing together with the module system is
determined by the growing amount of the
information. At the same time authors emphasize
that in its present form testing cannot solve all
problems of the contemporary education.
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УДК [378.147:001.891]-057.87

МОДУЛЬНО-рейтингова система
навчання (МРСН) має розробляти-

ся на науковій основі, а ця наука – педагогіка.
Тоді МРСН, теоретичною основою якої є ос-
новні положення й закономірності педагогі-
ки, трансформується у МРПС.
Теоретичні основи розробки й функціону-

вання МРПС висвітлювалися на сторінках
журналу «Освіта Донбасу», зокрема в наших
статтях [1, с. 12—15; 2, с. 5—7] та ін.
Досвід реалізації цієї системи у широкій

практиці навчання та критично-аналітична
оцінка результатів зумовлюють необхідність
подальших досліджень та інноваційних тех-

Проказа О. Т.,
Грицьких О. В.

нологічних розробок з метою вдосконалення
цієї прогресивної системи, яка сприяє по-
ліпшенню фахової підготовки вчителів.
Необхідність перманентного вдосконален-

ня системи освіти, у тому числі й вищої осві-
ти, у сучасних умовах розвитку суспільства
вимагає досліджень з багатьох педагогічних
проблем. Однією з таких проблем є «вічна»
проблема організації та управління само-
стійною роботою студентів (СРС), яка завж-
ди була в центрі уваги і науковців, і практич-
них педагогічних працівників. Особливо ак-
туальною ця проблема стала після запро-
вадження в широку практику МРПС в руслі
Болонського процесу.
СРС досліджувалась на загальнопедагогі-

чному, психологічному, дидактичному, мето-
дичному, а останнім часом і на технологічно-
му рівнях.

Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ñòóäåíò³â
як важливий компонент модульно-рейтингової

педагогічної  системи (МРПС)
як важливий компонент модульно-рейтингової

педагогічної  системи (МРПС)
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Психологічні основи самостійної роботи в
навчанні досліджувалися провідними вчени-
ми, а результати цих досліджень були викла-
дені у відповідних  наукових публікаціях
(С.Л. Рубінштейн, Л.С. Виготський, О.М. Ле-
онтьєв, І.О. Зимня, М.І. Жинкін та ін.)
Самостійну роботу як важливий дидак-

тичний принцип розглядали Н.Г. Дайрі,
М.М. Скаткін, М.І. Махмутов, Б.П. Єсипов,
П.І. Підкасистий, В.О. Сластьонін та ін.
Як предмет дослідження в дидактиці СРС

виділяють С.І. Архангельський, Б.І. Коротяєв,
І.П. Огородніков, А.М. Алексюк, С.І. Зінов’єв,
О.А. Нільсон та ін.
Як вид пізнавальної діяльності студентів

під керівництвом викладачів досліджували
СРС С.М. Годник, Р.А. Нізамов, М.М. Ман-
гадаєв та ін.
У деяких дослідженнях акцентувалась ува-

га на СРС як на формі організації навчальної
діяльності (Т.І. Шамова, І.І. Іллясов, В.Я. Ля-
удіс та ін.). Учені зазначають, що СРС є «сис-
темою організації педагогічних умов, що за-
безпечують керування навчальною діяльністю
студентів, яка здійснюється у відсутності вик-
ладача й без його безпосередньої участі та
допомоги» [3, с. 34].
Зовнішні та внутрішні боки самостійної

роботи розглядає В.К Буряк, стверджуючи, що
зовнішній аспект – це є навчальні функції вик-
ладача, а внутрішній – пізнавальні функції сту-
дентів [4].
Деяким аспектам зазначеної нами багатог-

ранної проблеми присвячені дисертаційні
дослідження (Алескєєнко Т.А., Євдокимо-
ва О.В., Кошелєва О.Л. та ін.).
Ґенезу підготовки майбутнього вчителя до

дослідницької педагогічної діяльності у вищих
педагогічних навчальних закладах України
вивчала та аналізувала в докторській дисер-
тації Г.Т. Кловак  [5].
Останнім часом сутність СРС проаналізо-

вана в статті О.А. Рощупкіної [6, с. 69—72]. У
цій статті зазначається, що поняття СРС пе-
ребуває в центрі уваги й зарубіжних учених,
зокрема таких, як Ф. Бенсон, М. Брін, Л.
Дікинсон, Д. Н’юнен, С. Шерін та ін.

Аналіз зазначених робіт дає змогу зроби-
ти висновки про те, що абсолютна їх більшість
була присвячена СРС без конкретної класи-
фікації та диференціації її видів.
Безумовно, усі зазначені напрацювання є

певними досягненнями в педагогічних дос-
лідженнях. Інноваційні педагогічні технології
мають розроблятися з урахуванням результатів
попередніх наукових досліджень. Разом з цим
зазначимо, що нагальною є потреба у перма-
нентних науково-педагогічних дослідженнях
як стилю повсякденної творчої роботи вчи-
теля.
Запропонована нами стаття має за мету

обґрунтувати необхідність та можливість цих
перманентних науково-педагогічних дослід-
жень як стилю фахової самопідготовки сту-
дентів та повсякденної роботи вчителів.
Ми вважаємо, що необхідно рішуче відмо-

витися від традиційного тлумачення навчан-
ня студентів як процесу оволодіння профе-
сійними знаннями. Сутність професійного са-
мостановлення, саморозвитку, самоактуалі-
зації та самореалізації полягає не тільки й не
стільки в тому, які й у якому обсязі знання на-
бувають майбутні фахівці, скільки й стільки в
тому, яким чином вони їх набувають. Яскра-
вою ілюстрацією цієї педагогічної ідеї є на-
вчальна ситуація, яка відтворена в науковій
статті [7, с. 65—68].
Студент має стати суб’єктом своєї влас-

ної самостійної роботи, тобто ставати мету,
планувати свою діяльність, самоорганізовува-
тися на виконання запланованої діяльності,
постійно здійснювати самоконтроль та само-
оцінку, а також (це найважливіше!) нести
відповідальність за результати такого профе-
сійного самозростання, самовдосконалення.
Зауважимо, що особистісно орієнтована

професійно-педагогічна освіта студентів мож-
лива тільки за умови її організації та управлі-
ння нею з боку викладача. Це означає, що за
своєю сутністю СРС є квазісамостійною.
Особливо це стає надто актуальним в умо-

вах запровадження МРПС. Наведемо деякі
підсумки на рівні узагальнення результатів
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реалізації в освітній практиці цієї системи:
1. МРПС ефективно «працює» тільки за

умови позитивного ставлення до неї з опти-
мальною та доцільною реалізацією кожного з
елементів цієї системи.

2. Зміст контрольних модулів має форму-
ватися після ретельного поелементного ана-
лізу змісту навчального матеріалу (ПАЗНМ).
Усі елементи знань підлягають контролю та
оцінюванню, а найважливіші з них – неодно-
разово в різних відношеннях. Форми контро-
лю мають бути різноманітними залежно від
специфіки елементів знань та цільового при-
значення контролю.

3. Нормативна частина цієї системи, яка є
обов’язковою для всіх студентів, оцінюється
такою кількістю балів, яка згідно зі шкалою пе-
реводу балів у традиційні оцінки, як пра-
вило, не перевищує оцінку «добре».

4. Застосування знань може здійснюва-
тись і на репродуктивному (нормативна час-
тина), і на творчому рівнях. Закономірно ви-
никає об’єктивне протиріччя, пов’язане з тим,
що творчу діяльність із застосування знань у
відведений час модульного контролю прак-
тично здійснити неможливо через специфіку
пошуково-творчої діяльності, передумовою
якої має бути творче натхнення.

  Виникає педагогічна проблема: як вклю-
чити науково-творчу, а тим більше, дослід-
ницьку діяльність у МРПС?
Саме цій науково-практичній проблемі й

присвячена ця стаття, яка акумулює результа-
ти педагогічних пошуків, науково-педагогіч-
них досліджень та критично-аналітичного
осмислення практичного досвіду роботи.
Перш за все, ми дійшли висновку, що СРС

(квазісамостійну) за нашими переконаннями
доцільно класифікувати таким чином: на-
вчальна діяльність студентів (НДС), навчаль-
но-пізнавальна (НПДС), професійно-пізна-
вальна (ППДС) та науково-дослідницька
діяльність студентів (НДДС).
НДС спрямована на вивчення та засвоє-

ння змісту навчального матеріалу з метою
його засвоєння та отримання бажаної кількості
рейтингових балів.

НПДС також спрямована на вивчення та
засвоєння змісту навчального матеріалу, але з
метою пізнання навколишнього світу, а отри-
мання позитивних оцінок не є самоціллю, хоча
бажання мати більшу кількість балів також має
місце. Це означає, що НПДС є вмонтованою
навчальною діяльністю, рушійною силою є не
«меркантильні» потреби, а пізнавальні потре-
би та інтереси.
ППДС це є НПДС з вмонтованими про-

фесійними потребами та професійними інте-
ресами, які є рушійною силою професійно-
пізнавальної активності та професійної спря-
мованості діяльності.
НДДС здійснюється на основі засвоєної

системи знань і спрямована на продукування
особистісно нових елементів знань та прак-
тичного їх застосування у професійній діяль-
ності. В основі НДДС – творча спрямованість
особистості з критично-аналітичним мислен-
ням та інформаційно-ентропійним підходом
до пізнавальних суперечностей, які виника-
ють у процесі фахової діяльності.
Необхідність та інтенсивність творчого

спілкування з викладачем зростає від почат-
кової (навчальної) до завершальної (науково-
дослідницької) діяльності студентів. До того
ж абсолютна більшість студентів без перма-
нентної кваліфікованої допомоги викладача
(тепер уже наукового керівника) виконувати
науково-дослідницьку роботу взагалі не мо-
жуть.
МРПС ми раціонально й оптимально до-

повнили системою РІТАС (розвиток індиві-
дуальної творчої активності студентів).
Які ж додаткові характерні ознаки має роз-

ширена та удосконалена нами система
МРПС-РІТАС?
Перш за все акцентуємо увагу на необхід-

ності доповнити нормативну частину МРПС
ініціативними елементами, які не можуть бути
задіяними фронтально. Дійсно, на семінарсь-
ких та практичних заняттях обговорюються
різні питання змісту навчального матеріалу
(теоретичні блоки, докази, певні логічні струк-
тури, приклади, задачі). Під час заняття всі
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студенти, навіть якби всі вони мали бажання,
через дефіцит навчального часу виступити не
зможуть. Ініціативно виступають тільки де-
кілька студентів, які й отримують «заохочу-
вальні» (заохочення до активності) бали,
кількість яких не регламентована, а визна-
чається викладачем залежно від змісту питан-
ня, повноти, правильності та переконливості
відповіді.
Питання дослідницького характеру про-

понуються всім студентам, як «інформація до
роздумів».  Вибирають вони їх ініціативно за
власним бажанням, а виконують пошуки та
дослідження тривалий час, спілкуючись з вик-
ладачем (науковим керівником) під час твор-
чих співбесід, кількість яких також не може
бути регламентованою. Результати цієї діяль-
ності (НДДС) оформлюються у вигляді твор-
чих звітів, доповідей на конференціях, науко-
вих статей, конкурсних студентських робіт.
За таку діяльність у системі МРПС-РІТАС

студенти отримують «преміальні» бали, які
суттєво впливають на загальний рейтинг та
екзаменаційну оцінку з конкретної науково-
навчальної дисципліни.
Якщо порівнювати кількість балів щодо

різних модулів, а тим більше щодо різних нау-
ково-навчальних дисциплін, то таке порівнян-
ня не має сенсу, адже не дає уявлення про ре-
зультативність навчання через відсутність уза-
гальнених показників. Цей недолік можна усу-
нути, якщо ввести узагальнену (уніфіковану),
наприклад, 100-бальну, шкалу рейтингових
результатів (100-бальна шкала зручна для
підрахунків).
Максимальна кількість балів за конкретний

модуль може бути довільною, але доцільною
залежно від ПАЗНМ. Тоді й інтегральний рей-
тинговий результат конкретної науково-на-
вчальної дисципліни буде виражатися «не
уніфікованою» кількістю балів.
Ці «різноманітні» результати доцільно зве-

сти до таких, які можна порівнювати та ро-
бити висновки щодо ефективності та якості
процесу навчання.
Наприклад, якщо нормативна максималь-

на кількість складає 70 балів, а студент наби-
рає 37 балів, то показник результативності
навчання становить: 37/70 = 0,528. За 100-
бальною шкалою студент отримує 53 бали.
При такій уніфікації можна здійснювати

кількісний порівняльний аналіз і окремих мо-
дулів, і науково-навчальних дисциплін.
Оскільки основним предметом нашого

дослідження є пошуково-творча та науково-
дослідницька робота студентів у системі
МРПС-РІТАС, наведемо приклади результатів
такої роботи.
Зауважимо, що мова йде про фахову підго-

товку вчителів фізики, а тому специфіка нау-
ково-дослідницької роботи визначається тим,
що ці дослідження не з фізики, а з педагогіч-
них проблем (здебільшого дидактично-мето-
дичних).
Приклади:
Студентка Г.І. опублікувала статтю на

тему: «Дослідження змісту  логічної структу-
ри навчального матеріалу альтернативних
підручників фізики». У процесі цього науко-
во-методичного дослідження були поставлені
й вирішувалися такі задачі:

1. Вивчити й проаналізувати сучасні
нормативні документи, адресовані системі
освіти.

2. На основі аналізу нормативних доку-
ментів виділити головні вимоги щодо цільо-
вих освітніх установок.

3. Дослідити навчальні тексти сучасних
альтернативних підручників фізики згідно з
виділеним предметом вивчення.

4. Здійснити поелементний аналіз змісту
навчального матеріалу й під цим кутом зору
виконати дослідження навчальних текстів
підручників.

5. З’ясувати сутність поняття «логічна
структура навчального матеріалу».

6. Розробити зміст та доцільну логічну
структуру навчального тексту, який би най-
більшою мірою сприяв створенню педагогіч-
них умов для «самості» особистості з пози-
тивними якостями з погляду потреб цієї осо-
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бистості, потреб суспільства та держави, та з
погляду загальнолюдських цінностей.

7. Зробити узагальнювальні висновки.
У процесі цього науково-педагогічного дос-

лідження у співпраці з науковим керівником
створювався «ідеальний текст» навчального
матеріалу вибраної теми, визначалась «пито-
ма вага» нових знань в ідеальному тексті, а
потім цей показник зіставлявся з визначени-
ми (розрахованими) показниками новизни в
альтернативних підручниках фізики.
Досліджувалася також світоглядна та прак-

тично-політехнічна спрямованість навчаль-
них текстів, якість апарату засвоєння знань.
За цими показниками будувалися порівняльні
діаграми щодо кожного з альтернативних
підручників фізики.
Аналіз результатів науково-педагогічного

дослідження дав змогу побудувати власний
логічний «ланцюжок» розгортання структури
змісту навчального матеріалу вибраної теми.
Новизну результатів дослідження становила
також розроблена педагогічна семіотична си-
стема як доповнення до навчального тексту з
метою більш глибокого розуміння.
На закінчення наведемо ще приклади те-

матичних науково-педагогічних досліджень,
за результатами яких студенти отримували
«преміальні» бали [8]:

• Конструювання типологічних моделей
логічних структур змісту навчального матері-
алу з фізики [8, с. 5—11].

• Навчально-пізнавальні суперечності у
процесі вивчення фізики [8, с. 12—24].

• Використання математичних  аналогій
у кінематичних дослідженнях [8, с. 24—30].

• Емоційна раціональність у процесі вив-
чення фізики [8, с. 30—38].

• Дослідження кінематичної та динаміч-
ної відносності в поєднанні з проблемою си-
стем відліку.

• Семіотичні системи як ефективні засоби
досягнення розуміння учнями навчального
матеріалу з фізики.

• Цілеспрямована неповнота пояснення як
передумова проблемних ситуацій у процесі
вивчення фізики.

• Пошуки оптимального поєднання світо-
глядної та практично-політехнічної спрямова-
ності вивчення фізики.
Остання тема  сформульована на основі

протиріччя, яке має місце під час розробок
змісту навчального матеріалу з метою реалі-
зації принципів гуманітаризації та політехніз-
му в процесі вивчення фізики.
У науково-педагогічних дослідженнях

були поставлені й вирішувались такі задачі:
1. Виявити сутність творчої науково-

пізнавальної діяльності та зіставити її з твор-
чою навчально-пізнавальною діяльністю; ви-
ділити загальне й особливе.

2. Проаналізувати «традиційне» навчан-
ня під кутом зору теми дослідження.

3. Здійснити поелементний аналіз на-
вчального матеріалу обраної теми курсу фізи-
ки з метою виділення системи опорних знань,
нових знань та включення їх в навчальний
досвід (світоглядний та практично-аналітич-
ний).

4. Розробити специфічну логічну струк-
туру ЗНМ на підґрунті сформульованої педа-
гогічної ідеї.

5. Розробити технологію оптимального
поєднання світоглядної та практично-по-
літехнічної спрямованості вивчення вибраної
теми.

6. Зробити узагальнюючі висновки.
Трансформація МРПС у систему РІТАС

останнім часом стала більш ефективною після
того, як студенти почали застосовувати на-
вчально-методичний посібник «Науково-пе-
дагогічні дослідження студентів з дидактики
та методики фізики» (теоретичні основи,
практичні завдання, методичні рекомендації
та приклади змісту наукових статей) [9].
Досить широка перспектива подальших

досліджень зазначеної проблеми полягає в
конкретних розробках інноваційних педаго-
гічних технологій з метою удосконалення си-
стеми МРПС-РІТАС в напрямку дієвості та
інформативності модульного навчання, конт-
ролю та оцінювання досягнень студентів.
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* * *
Проказа О. Т., Грицьких О. В.  Науко-

во-педагогічні дослідження студентів як
важливий компонент модульно-рейтин-
гової педагогічної  системи (МРПС)
Конкретизовано поняття «самостійна ро-

бота студентів» шляхом класифікації. Розгля-
нута проблема включення науково-дослід-
ницької роботи студентів у МРПС, яка до-
повнена підсистемою РІТАС (розвиток інди-
відуальної творчої активності студентів).

Ключові слова: система, модуль, рейтинг,
«заохочувальні» бали, «преміальні» бали,
ініціативна дослідницька робота.
Проказа А.Т., Грицких А. В.  Научно-

педагогические исследования студентов
как важный компонент модульно-рей-
тинговой педагогической системы
(МРПС)
Конкретизировано понятие «самостоя-

тельная работа студентов» путем классифи-
кации. Рассмотрена проблема включения
научно-исследовательской работы в МРПС,
которая дополнена подсистемой РИТАС
(развитие индивидуальной творческой ак-
тивности студентов).

Ключевые слова: система, модуль, рей-
тинг, «поощрительные» балы, «премиаль-
ные» балы, инициативная исследовательс-
кая деятельность.
О.T. Prokaza, О.V. Hrytskykh.  Scientific-

pedagogical cal students’ researches as an
important component of module-rate
pedagogic system (MRPS)

The motion “individual student works” has been
specified through calcification. The problem of
including research work of student into MRPS
which is amplified by subsystem DICIS
(development of individual creative initiative of
students) has been considered.

Key words: system, module, rate,
“encouraging” marks, “bonus” marks, initiative
research work
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УДК 378.1

ФОРМУВАННЯ самосвідо-
мості особистості, як відзна-

чають дослідники цієї проблеми,  відбу-
вається протягом усього  життя. Однак
виділяються певні вікові періоди, коли
таке формування відбувається особли-
во активно. До таких вікових етапів  на-
лежить і дитячий вік, коли людина
тільки починає осягати навколишній
світ,  визначати своє місце в ньому,
пізнавати саму себе. Тому важливо вже
на рівні початкової школи допомогти
дитині самовизначитися у ставленні до
навколишнього середовища та до
інших людей. У цьому контексті акту-
альним є дослідження ролі вивчення
молодшими школярами різних на-
вчальних предметів для формування
їхньої самосвідомості.

Метою нашої статті є аналіз ав-
торської програми шкільного інтегро-
ваного курсу «Я і Україна» як дієвого
засобу формування самосвідомості
учнів початкової школи.
Авторський варіант програми роз-

роблявся на основі змісту освітньої га-
лузі «Людина і світ» Державного стан-
дарту, а тому, по суті, не змінював змісту
інших програм з курсу «Я і Україна»,
запропонованих різними вченими-пе-
дагогами України (Р. Арцишевський,
Н. Бібік, Т. Байбара, К. Гуз,  В. Ільчен-
ко, Н.Коваль) [1; 2; 3; 5; 6].
Основою узагальнення різних

форм досвіду в інтегрованому курсі «Я
і Україна»  автор визначає  світоглядні
уявлення про людину, природу й сус-

ßÊ ÇÀÑ²Á ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÑÀÌÎÑÂ²ÄÎÌÎÑÒ²
Ó×Í²Â ÏÎ×ÀÒÊÎÂÎ¯ ØÊÎËÈ

Гончарук О. В.
пільство, а тому головне завдання цьо-
го курсу полягає, на нашу думку, у тому,
щоб сформувати  в молодших школярів
на доступному їм рівні знання, які б за-
безпечували цілісність уявлень про
людину, природу й суспільство та
існуючі між ними взаємозв’язки, а та-
кож  на основі цих уявлень виробити
в учнів певне ставлення до згаданих
об’єктів [4].
Ще одну важливу особливість про-

понованої програми курсу ми вбачає-
мо в  тому, що в центрі його уваги є сам
школяр: його потреби, інтереси, про-
блеми, відношення тощо. А це вимагає,
щоб будь-який матеріал інтегрованого
предмета розглядався не відсторонено,
а переносився, «проектувався» на са-
мого учня, пов’язувався з  його влас-
ним життєвим досвідом.
Саме така  вимога передбачає, на

наш погляд,  активну участь школярів у
збиранні, доповненні,  осмисленні та
узагальненні навчального матеріалу, що,
безперечно, сприятиме пізнанню ними
самими свого безпосереднього оточен-
ня й самовизначенню в ньому. А крім
того,  дасть також можливість форму-
вати в них у процесі збирання й оброб-
ки цього матеріалу елементарні навич-
ки дослідницької роботи й виробляти
зацікавлене практичне ставлення до
пізнаваних об’єктів.
З огляду на сказане вище, ми бачи-

мо світоглядні знання сучасних молод-
ших школярів  цілісною системою, яка
охоплює сукупність  осмислених, об-
ґрунтованих, узагальнених знань про
природу, суспільство, людину, Всесвіт,
у центрі якої знаходиться сам учень, осо-
бистісне «Я» (див. рис. 1. ).
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Рис. 1. Система  знань молодшого школяра

Ми вважаємо, що в традиційну філософсь-
ко-психологічну систему «Всесвіт – Земля –
Природа – Суспільство – Людина» повинна
бути внесена людська особистість – «Я». Тоді
ця система стає педагогічно-формуючою си-
стемою, оскільки особистісне «Я» формуєть-
ся в процесі навчання, виховання, розвитку і
становлення учня як особистості, громадяни-
на своєї держави, члена суспільства й люд-
ства в цілому.
Саме тому у своїй програмі робимо особ-

ливий акцент на самовизначення й саморе-
алізацію особистості, бо в процесі самореалі-
зації учні оволодівають не лише елементар-
ними практичними вміннями та навичками,
але й духовними цінностями українського на-
роду й світової цивілізації. А отже, головний
акцент у навчально-виховному процесі пере-
носиться із засвоєння певної суми знань на
формування установок особистості, самови-
ховання, творчу діяльність.
Навчальна діяльність передбачає пізнання

й перебудову об’єкта, а також оцінку його й
вимагає активізації інтелектуальної, мотива-
ційної, емоційної сфер особистості. Здійсню-
ючи трансформаційну діяльність, школяр вод-
ночас змінює й себе. Відбувається перетво-
рення соціального досвіду в особистісний
досвід учня, що сприяє процесу самотворен-
ня особистості.
Ми бачимо навчально-виховну діяльність

учня початкової школи в таких трьох напря-
мах (див. рис. 2.).

Рис. 2.   Зміст діяльності школяра

1. Школяр сприймає й засвоює зовнішній
світ через знання (верхня стрілка   ).

2. У процесі життєдіяльності учень також
впливає на зовнішній світ (нижня стрілка

 ), мобілізуючи свої якості та функції,
що стосуються розумової, вольової, емоцій-
ної сфер; забезпечує свої потреби та самовдос-
коналюється.

3. Індивід визначає своє ставлення до
всього, з чим стикається; до природи, соціаль-
них інститутів, до інших людей, до самого себе
— і таким чином, формує стійку систему влас-
них поглядів, переконань, звичок (хвиляста
лінія  <~~~~~~~>   ) .
При розробці варіанта програми нами вра-

ховувалося те, що формування самосвідомості
молодших школярів відбувається двома шля-
хами: 1) через формування індивідуальної та
соціальної самосвідомості; 2) учні початкової
школи поступово (поетапно) пізнають і усві-
домлюють своє навколишнє середовище, по-
чинаючи з найближчого свого оточення й за-
кінчуючи Україною й людством в цілому.
Таким чином, у процесі дослідження з’я-

совано, що відмінність  між авторською про-
грамою курсу «Я і Україна» та іншими про-
грами цього курсу  полягала лише у структу-
ризації й послідовності викладення навчаль-
ного матеріалу, що, як відзначалося вище, було
зумовлене особливостями й вимогами взятої
нами за основу концепції поетапного й бага-
тоаспектного формування самосвідомості
молодших школярів.
А тому, виходячи з цієї концепції, ми ви-

ділили в програмі курсу два напрями,  дві го-
ловні змістовні лінії: «Я – людина» та «Я і світ»,
які вивчаються протягом чотирьох років, хоча
співвідношення між ними в кожному класі
може бути різним.
Таке («блокове») представлення навчаль-

ного матеріалу має, на нашу думку, низку пе-
реваг. По-перше, за основу виділення різних
блоків навчального матеріалу курсу, поданих
у програмі окремими темами, були взяті
найбільш важливі об’єкти вивчення: сама
людина й головні складові  її оточення (сім’я,
школа, вулиця, місто (село), рідний край, Ук-
раїна, людство в цілому), пізнання й вироб-
лення свого ставлення до яких дозволяло
дітям ідентифікувати себе з цими об’єктами й

                                               

                       <~~~~~~~        <~~~~~~~> 

                                              

Ш к о л я р П р е д м е т 



16 Îñâ³òà Äîíáàñó ¹ 3-4 (134–135), 2009

на основі цього формувати в них різні форми
їхньої самосвідомості.
По-друге, така «блочна» побудова навчаль-

ного матеріалу дає змогу  виробляти цілісні
уявлення про ці об’єкти, розкривати їх бага-
тосторонність і здійснювати комплексний
підхід у процесі їх вивчення та пізнання. Це
важливо тому, що дітям молодшого шкільно-
го віку  важко  й нецікаво знати абстраговані
в поняттях якісь «тонкощі» природознавства,
суспільнознавства чи людинознавства. На
цьому  віковому етапі, на нашу думку,  важли-
віше йти від самої дійсності, у якій все взає-
мопов’язане, й розкривати цю дійсність (хоча
б найважливіші і доступні для дитячого сприй-
няття її фрагменти) у її цілісності через різні
доступні дітям форми людського досвіду, по-
в’язуючи його з життєвим досвідом самої ди-
тини. Так, наприклад, знайомлячись з темою
«Наш рідний край» або «Україна – наша Бать-
ківщина», учні мають можливість виробити в
себе уявлення не тільки про особливості їхньої
природи, але й про людей, які живуть в країні,
про їхнє історичне минуле й сучасність, їхню
культурну спадщину тощо.
Саме в контексті останнього випливає й

третя особливість пропонованого варіанта
програми, яка передбачає  можливість орга-
нічного поєднання в процесі викладання кур-
су «Я і Україна»  реалізації навчальних і ви-
ховних завдань.
Ми розглядаємо інтегрований курс  не

лише як навчальний предмет, головне завдан-
ня якого — дати учням  сукупність знань про
людину та довкілля. Оволодіння цими знан-
нями, на нашу думку,  — лише початковий етап
засвоєння курсу. Наступний — більш склад-
ний і більш важливий етап — виховати в
дітей повагу до себе та до інших людей, при-
щепити їм любов до України й до свого краю,
допомогти формуванню в них таких якостей,
як прагнення до саморозвитку й самовдоско-
налення, перш за все через навчання, праць-
овитість, чемність, доброту, допитливість,
уміння поводитися відповідно до моральних,
правових, гігієнічних,  екологічних та інших
норм і правил безпеки життєдіяльності в
різних місцях і в різних життєвих ситуаціях.

У кожній темі ми прагнули подавати не
тільки певні знання про ті чи інші об’єкти вив-
чення, а й розкривати оцінні, нормативно-
регулятивні, мотиваційні аспекти. Наприклад,
у темі «Моя сім’я» діти дізнаються не тільки
про те, які бувають сім’ї, а й краще усвідом-
люють особливості, склад, походження  своєї
сім’ї, учаться  визначати  своє місце й роль у
ній, знати свої обов’язки й права, а також  ана-
лізувати  стиль стосунків між членами своєї
сім’ї, учаться мотивувати необхідність пра-
вильного (з морального, психологічного, пра-
вового та інших поглядів) ставлення до інших
членів родини, тобто готуються до виконан-
ня своєї конкретної ролі в сім’ї: доньки чи сина,
брата або ж сестри, внука чи внучки тощо.
Ще одну особливість пропонованого ва-

ріанта програми курсу ми вбачаємо в тому, що
подача навчального матеріалу в ній ведеться
за відомим педагогічним принципом – від
простого до складного  відповідно до вікових
особливостей учнів різних класів.
У процесі дослідження ми встановили, що

зміст курсу повинен бути максимально адап-
тованим до вікових інтересів, можливостей та
особливостей молодших школярів. Зокрема,
це передбачає, що цей зміст повинен бути
представлений переважно  в образній, конк-
ретно-чуттєвій формі з широким застосуван-
ням малюнків, літературних текстів, засобів
етнопедагогіки тощо. Він обов’язково пови-
нен бути доступним і цікавим для учнів цього
віку. Тільки на цій основі можуть формувати-
ся й бути зрозумілими загальні поняття, що
представляють різні галузі сучасної науки.
У цій програмі пропонується поєднання

структурування матеріалу за лінійним прин-
ципом (у межах кожної змістовної лінії в од-
ному класі) і за концентричним принципом
(у межах кожної змістовної лінії в різних кла-
сах). Проте послідовність викладення вчите-
лями й засвоєння учнями змісту курсу в рам-
ках кожного класу може бути різною.
Зміст навчального курсу розкривається  і

в певній логічній послідовності, що відтворює
логічні зв’язки, які існують між різними еле-
ментами знань (фактами, поняттями, закона-
ми, теоріями тощо) у самій науці, або певні
етапи її  становлення й розвитку, і в певній
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сюжетній послідовності, яка базується на асо-
ціативних чи ситуативних зв’язках.
Ураховуючи вікові особливості молодших

школярів, нам видається більш доцільною
саме друга з цих форм викладення навчаль-
ного матеріалу, яка дозволяє активізувати не
тільки мислення, а й уяву учнів, створювати
ігрові ситуації, позитивний чуттєво-емоцій-
ний фон засвоєння матеріалу, використовува-
ти казки та різні елементи усної народної
творчості, викликати в учнів підвищений інте-
рес, моделювати різні типові життєві ситуації,
у яких можуть перебувати діти цього віку, ви-
користовувати психологічні механізми на-
слідування ними дій тих чи інших героїв.
Що ж стосується логічної послідовності

викладання навчального матеріалу, то вона є
загальнообов’язковою лише в межах дії
найбільш загальних законів людського пізнан-
ня: від простого до складного, від одинично-
го до загального тощо. В інших випадках
спроби відтворити у змісті навчального ма-
теріалу (курсу) структуру й логіку наукових
знань, у зв’язку з обмеженістю, неповнотою
та елементарністю  цих знань, можуть при-
звести до надмірного спрощення й навіть
спотворення існуючих у науці логічних
зв’язків, а відповідно — і до неправильного
сприйняття пізнаваних нею об’єктів. Тому ви-
користання цього шляху суто логічного вик-
ладення матеріалу уявляється більш доціль-
ним у подальших класах.
У кінці переліку тем для кожного класу в

програмі визначаються очікувані результати,
які повинні бути досягнуті учнями внаслідок
засвоєння ними навчального матеріалу. Ці
результати поділяються на три групи: 1) що
учні повинні знати, розуміти і про що мати
загальне уявлення; 2) що вони повинні вміти
робити й які повинні мати навички і 3) які в
них повинні бути вироблені ціннісні орієнтації
й ставлення [4].
Реалізація поданого вище змістового на-

повнення інтегрованого курсу вимагає, на
нашу думку, дотримання певних методичних
вимог:

— засвоєння учнями певної суми знань
про визначені об’єкти пізнання повинно бути
не самоціллю, а лише засобом досягнення
більш важливої мети (досягнення учнями

цілісного бачення й усвідомлення ними якіс-
ної визначеності цих об’єктів, вироблення
ціннісного ставлення до них, а також бажан-
ня й вміння посильної участі в діяльності у їх
збереженні та удосконаленні);

— у центрі уваги повинна постійно бути
сама особистість учня, його потреби, інтере-
си, почуття та інші вияви його сутнісних
(людських) характеристик з тим, щоб засво-
юваний навчальний матеріал сприймався
ним не відсторонено, як щось зовнішнє і ціка-
ве, а зацікавлено, як те, що має для нього пев-
ний позитивний сенс і значення;

— зміст курсу в процесі його засвоєння уч-
нями повинен постійно зіставлятися зі
змістом інших навчальних предметів, спира-
тися на них і пов’язуватися з власним життє-
вим досвідом молодших школярів;

— у процесі вивчення курсу повинні бути
задіяні різні види учнівської діяльності, а не
лише розумово-пізнавальна; курс повинен
мати діяльнісно-практичну спрямованість, що
передбачає використання різних методів, зок-
рема зважене поєднання традиційних та інте-
рактивних методів;

— органічне поєднання в процесі вивчен-
ня курсу пізнавальної, розвиваючої та вихов-
ної функцій вимагає розробки й застосування
таких критеріїв та методів оцінювання, які б
дозволяли об’єктивно відбити міру реалізації
кожної з цих функцій і відігравали б заохочу-
вальну роль у навчальній та позанавчальній
діяльності учнів.
Таким чином, ми дійшли висновку, що

змістові позиції курсу «Я і Україна»  містять
такі аспекти, як:
а) природничий  – відносини людини і

природи;
б) соціальний – взаємовідносини людини

і суспільства та стосунки людей між собою.
Підкреслюючи активність і результа-

тивність інтеграційних процесів у вивченні
курсу, варто зауважити, що інтеграція знань з
різних предметів — далеко не механічний про-
цес, а інтегрований навчальний предмет «Я і
Україна», це не звичайне об’єднання окремих
дисциплін, а єдина система об’єктивних (на
основі законів і закономірностей), логічних,
наукових, психологічних знань. Цей курс ґрун-
тується на науково-філософській основі, бо
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саме наукове пізнання, філософське осмислен-
ня та світоглядне узагальнення знань конкрет-
но-наукового матеріалу дають змогу  відтво-
рити людині світ як певну цілісність.
На нашу думку, світоглядну  основу інтег-

ративних зв’язків курсу «Я і Україна» склада-
ють такі положення, які мають обов’язково
враховуватись учителями під час його викла-
дання:

1. Світ як цілісність містить в собі не-
скінченну множинність своїх частин, і вивча-
ти їх покликана не якась конкретна наука, а
ціла система наукових дисциплін, у кожної з
яких свої методи й засоби.

2. Людина – носій певного світогляду –
завжди виступає як цілісний суб’єкт, який
прагне до інтегративного сприйняття світу,
створення індивідуально-цілісної його моделі.

3. Взаємозв’язок людини зі світом, немож-
ливість для людини існувати поза ставленням
до світу потребує вироблення цілісного став-
лення до цього світу, яке базується на пізнанні
й розумінні його, діяльності особистості та діа-
лозі людини зі світом.

4. Самосвідомість особистості  є феноме-
нальним утворенням, у якому інтегровані
принципи осмислення й синтезу знань лю-
дини про саму себе, про світ і про своє місце
в цьому світі.
Успішна реалізація названих положень

вимагає від учителя початкової школи висо-
кої професійної майстерності. З огляду на це,
дослідження проблеми методичного забезпе-
чення викладання курсу «Я і Україна» є перс-
пективним, оскільки потребує пошуку нових
форм і методів організації навчально-пізна-
вальної діяльності молодших школярів, кри-
теріїв оцінювання їхніх знань, оновлення
змісту інтегрованих предметів.
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Гончарук О. В.  Курс «Я і Україна» як

засіб формування самосвідомості учнів
початкової школи
У статті подається аналіз особливостей

авторської програми шкільного інтегровано-
го курсу « Я і Україна» та визначається його
роль у формуванні самосвідомості молодших
школярів.

Ключові слова: самосвідомість, учень по-
чаткової школи, інтегрований курс «Я і Ук-
раїна».
Гончарук О. В. Курс «Я и Украина»

как средство формирования самосозна-
ния учеников начальной школы
В статье анализируются особенности ав-

торской программы школьного интегриро-
ванного курса «Я и Украина» и определяет-
ся его роль в формировании самосознания
младших школьников.

Ключевые слова: самосознание, ученик
начальной школы, интегрированный курс
«Я и Украина».

Goncharuk О. V.  A course «Ukraine and
me» as a means of the formation of the junior
pupils’ self-consciousness

The article deals with the analysis of the
peculiarities of the authorial syllabus in a school
integrated course «Ukraine and Me». Its role in
the formation of the junior pupils’ self-
consciousness is determined.

Key words: self-consciousness, the pupil of the
elementary school, the integrated course «Ukraine
and Me».
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УДК 372.851.411.2

ОДНІЄЮ з найголовніших
цілей навчання математики є

формування навичок її використання в
практичній діяльності людини. Як за-
значено в Державному стандарті базо-
вої й повної середньої освіти, основ-
ною метою освітньої галузі «Матема-
тика» є опанування учнями системи
математичних знань, навичок і умінь,
необхідних у повсякденному житті та
в майбутній трудовій діяльності, дос-
татніх для успішного оволодіння інши-
ми освітніми галузями знань і забезпе-
чення неперервної освіти [1, с. 3].
Надзвичайну важливість форму-

вання в  учнів системи дієвих знань та
умінь підкреслює і сучасна нова про-
грама з математики для 12-рiчної шко-
ли. Зокрема, однією з цілей навчання
математики в основній школі є така:
«... формування усвідомлення учнями
математичних знань як важливої не-
від’ємної складової загальної культури
людини, необхідної умови її повноцін-
ного життя в сучасному суспiльствi на
основі ознайомлення школярів з ідея-
ми i методами математики як універ-
сальної мови науки i техніки, ефектив-
ного засобу моделювання i досліджен-
ня процесів i явищ навколишньої
дiйсностi» [2, с. 2].
Практично всі питання, що вини-

кають в процесі трудової діяльності та
в повсякденному житті людини, зво-
дяться до визначення найбільш вигід-
ного, економічного способу досягнен-
ня мети, оптимального з  певного по-
гляду вирішення проблеми. Звичайно,

ÐÎÇÂ’ßÇÀÍÍß ÎÏÒÈÌIÇÀÖIÉÍÈÕ
ÇÀÄÀ× ÍÀ ÏÎÁÓÄÎÂÓ

Кононова О. О.
поняття «оптимальність» відбиває ве-
лика кількість критеріїв, але для спро-
щення ситуації враховують функціону-
вання яких-небудь окремих чинників,
залишаючи інші поза увагою. У цьому
випадку розв’язують простіші задачі, у
яких розглядається лише один аспект
оптимальності, а потім синтезують усі
одержані розв’язки і роблять остаточ-
ний висновок. Серед задач, які вирішу-
ють проблеми оптимізації, варто виді-
лити так звані задачі на екстремуми, з
якими в курсі математики середньої
школи доводиться зустрічатися найча-
стіше і які, у свою чергу, є фундамен-
том розгляду оптимізаційних завдань
взагалі. Так, наприклад, оптимальність
побудови системи доріг не вичерпуєть-
ся критерієм «сума відстаней». Але без-
сумнівно, що й при будівництві заліз-
ничних, шосейних або інших доріг, так
само, як і при будівництві нафто- й га-
зопроводів і в багатьох інших випад-
ках, одним з аспектів дешевини, до-
цільності, економічності, звичайно,
розглядається найкоротший шлях або
відстань.
Традиційно вважається, що питан-

ня виявлення екстремумів повинні
розглядатися під час вивчення курсу
математичного аналізу. Але існує вели-
ка кількість задач, які можуть бути роз-
в’язані методами елементарної мате-
матики.
Розгляду питань розв’язування за-

дач оптимального характеру присвяти-
ли свої роботи такі провідні методис-
ти як С.С. Варданян, Г.М. Возняк,
В.А. Гусєв, С.І. Зетель, О.К. Тихоми-
ров, але постало питання про перегляд
методів розв’язування цих задач із ви-
користанням новітніх інформаційних
технологій.

ÌÅÒÎÄÈ
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відрізок  AG. AG
HAI

НI
=

∠sin , тобто

HAIAGНI ∠⋅= sin . Отже, НІ найбільша,
якщо хорда AG найбільша, тобто AG – діаметр,
описаний навколо трикутника АВС (рис. 2).
Дуже цікавою виявляється задача на екст-

ремум, яку можна розглянути в темі «Площі».
Задача 3. Через задану точку С всередині

кола (А; АВ) провести дві взаємно перпенди-
кулярні хорди DЕ i НG так, щоб площа чоти-
рикутника DHEG була найбільшою.

Розв’язання. Аналіз. Нехай радіус даного
кола АВ=R, СА=а, S
– площа чотирикут-
ника DHEG. Прове-
демо додаткові побу-
дови:

., HGAKDEAI ⊥⊥
Позначимо АІ=х.
Тоді одержимо:

GKIEHGDES ⋅⋅=⋅= 2
2
1

.

Але 22 xRIE −= ,

( )22222 xaRGKRGK −−=−= . Отже,

( )( )222222 xaRxRS +−−⋅= . Оскільки в

добутку ( )( )22222 xaRxR +−−  сума множ-
ників дорівнює

( ) ( ) 2222222 2 aRxaRxR −=+−+− , тобто є
сталою, вона досягає найбільшого значення

при 22222 xaRxR +−=− , звідси 
2

2
2 ax = ;

2
2

2
aax == , тобто IA=IC (рис.3).

Отже, побудову можна здійснити таким
чином: описуємо коло з діаметром АС. Діа-
метр, перпендикулярний до АС, визначить
точки К та І, які належать шуканим хордам.
Прямі СІ та СК перетинають коло в точках D,
E, H, G.
Організацію дослідницької роботи з

«відкриття» способу розв’язання наступної

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Метою цієї статті є презентація методів
розв’язування геометричних задач екстре-
мального характеру, зокрема із застосуванням
НІТ.
Так, при вивченні теми «Розв’язування

трикутників» доцільно розглянути такі за-
дачі.
Задача 1. На стороні АС гострокутного

трикутника АВС знайдіть таку точку, щоб
відстань між її проекціями на дві інші сторони
була найменша.

Розв’язання. Аналіз. Нехай точка D – шу-
кана, F і Е – її проекції відпо-
відно на сторони АВ і АС
(рис.1). Трикутники
FBD і ВED прямо-
кутні зі спільною
гіпотенузою.
Отже, всі чо-
тири точки
(F, B, C і D)
належать одному
колу з діаметром BD. З теореми синусів вип-

ливає для трикутника FBE, що R
B

FE 2
sin

=
∠

.

Звідки BRFE ∠⋅= sin2 . Оскільки величина
кута B є постійною величиною, то довжина
відрізка FE буде найменшою в тому випадку,
якщо найменшою буде величина 2R або діа-
метр BD. А він, очевидно, буде найменшим,
якщо ACBD ⊥ , тобто BD – висота трикут-
ника АВС.
Задача 2. Навколо трикутника АВС опи-

сано коло. Із довільної точки G кола проведе-
но перпендикуляри GH і GI на прямі АВ і АС
відповідно. Знайдіть положення точки G, при
якому довжина відрізка НІ виявиться найбіль-
шою.

Розв ’язання .
Аналіз.

°=∠=∠ 90AHGAIG .
Отже, навколо чо-
тирикутника AGHI
можна описати
коло, причому діа-
метр цього кола –
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видно, ДDEG=ДDFI, а отже, площа ДDEG
менша, ніж площа трикутника DFH. Тому пло-
ща трикутника AEF менша за площу трикут-
ника AGH.
На сучасному етапі розвитку суспільства

наука й техніка оперує досить складними тех-
нологіями, які вимагають від спеціалістів
різних галузей господарства високого рівня
професійної компетенції. Здійснити ці функції
практично неможливо без розуміння сутності
математичного моделювання. У найбільш за-
гальному вигляді процес математичного мо-
делювання являє собою сукупність трьох
етапів: 1) з’ясування змісту понять, які вико-
ристовуються в тексті прикладних задач, та
переформулювання прикладної задачі матема-
тичною мовою (конструювання математич-
ної моделі задачі); 2) розв’язування одержаної
математичної задачі; 3) інтерпретація одержа-
ного розв’язання, переклад результату на мову
вихідної задачі.
Наведемо приклади задач на екстремум

практичного змісту.
Задача 5. Біля річки з прямолінійними бе-

регами потрібно побудувати водонапірну
башту, з якої вода повинна постачатися у тру-
бах у два населені пункти, розташовані на
одному боці річки. У якому місці потрібно її
побудувати, щоб загальна довжина труб від
башти до населених пунктів була найменшою?
Задача 5а. Два кораблі стоять біля моря

неподалік від прямолінійного  берега. З одно-
го корабля на інший послана шлюпка, яка по-
винна попутно висадити на берег патруль.
Знайдіть найкоротший шлях шлюпки.
Задача 5б. На одному березі ріки на різних

відстанях від неї розташовані два села. Як тре-
ба прокласти дорогу між цими селами, щоб
вона доходила до річки, а на її будівництво було
витрачено найменшу кількість матеріалів?
Математична модель усіх цих задач може

бути представлена у вигляді добре відомої за-
дачі Герона.
Задача Герона. Дана пряма p і точки А і В

на одному іі боці. Знайти на прямій p таку точ-
ку M, щоб сума відстаней АМ+МВ була най-
меншою.
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Рис.4

задачі ефективно можна організувати в моде-
люючому комп’ютерному середовищі.
Задача 4. Через точку D, розташовану все-

редині кута ВАС, провести пряму DE, що
відтинає трикутник найменшої площі.
Висловленню гіпотези допоможе створе-

на засобами ППЗ GRAN-2D комп’ютерна
модель. Побудуємо заданий кут ВАС і всере-
дині візьмемо точку D. До променя АВ при-
кріпимо точку Е і проведемо промінь ED,
який перетне промінь АС в точці F. Будемо
змінювати розташування точок А, В і С, а та-
кож точки D всередині кута АВС. Визначимо,
при якому розташуванні точки D трикутник
AEF буде мати найменшу площу. Досліджен-
ня комп’ютерної моделі дозволило вислови-
ти припущення: шукану пряму треба провес-
ти так, щоб точки перетину її зі сторонами
кута E і F були однакові віддалені від точки D
(рис. 4).

Доведемо, що утворений трикутник дійсно
матиме найменшу площу порівняно з пло-
щами всіх трикутників, які відтина-
ються прямими, що проходять
через D. Нехай GH – до-
вільна пряма,
відмінна від EF,
що проходить
через D і відти-
нає деякий три-
кутник  GHA.
S»AGH =S»AFDG +
S»FDH, S»AEF =S»AFDG +
S»GDE. Трикутники AEF і
AGH (рис. 5) різняться лише трикутниками
DEG та DFH. Отже, щоб довести , що

S»AGH>S»AEF, необ-
хідно довести, що
S»DFH>S»DEG. У
трикутниках DGE
i DFH: DE=DF,

EDGFDI ∠=∠ .
Проведемо через
F пряму FI, пара-
лельну АB. Оче-Рис.5
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Рис. 6

Рис.7

Розв’язання. В аналізі припускаємо зада-
чу розв’язаною, тобто вважаємо, що точку М,
яка задовольняє цій умові, знайдено. При ви-
никненні труднощів під час аналізу для наве-
дення на ідею розв’язання скористуємося до-
поміжною задачею-підказкою, що містить
принцип розв’язання основної задачі.
У задачі-підказці точки А і В знаходяться

по різні боки від прямої р. Знайти на цій
прямій точку, сума відстаней від якої до даних
точок А і В найменша. Розглядаючи трикут-
ник АМ1В (рис.6) і посилаючись на нерівність
трикутника, помічаємо, що точка М1 повин-
на знаходитися на відрізку АВ, тобто на пере-
тині відрізка АВ з прямою р. Отже, у тому ви-
падку, коли точки А і В знаходяться по різні
боки від прямої р, розв’язання задачі не пред-
ставляє труднощів (рис.6). Повертаючись до
поданої задачі, розуміємо, що доцільним буде
побудова точки В1, симетричної точці В
відносно прямої р. На підставі властивостей
осьової симетрії АМ+МВ=АМ+МВ1. Тому ви-
хідна задача зводиться до допоміжної.
Узагальнимо цю задачу на випадок кількох

прямих та точок.
Задача 6. Дорога перетинає річку під гос-

трим кутом. Вершник знаходиться в точці усе-
редині цього кута. Кінь хоче пити, а вершник
поспішає виїхати на дорогу. У якому місці ріки
він повинен напоїти коня, щоб якомога швид-
ше потрапити на дорогу.
Розв’язання. Аналіз.
І етап. Формалізація й конструювання

математичної моделі задачі.
Дорогу та річку позначимо відповідно пря-

мими АВ і АС, а місце розташування вершни-
ка – точкою D. Переформулюємо задачу мо-

вою математики. Дві прямі
АВ і АС при перетині ут-
ворюють гострий кут,
у середині якого
знаходиться точка
D. Побудувати не-
замкнену ламану з
початком у точці
D, вершини якої
лежать на прямих АС і АВ.

II етап.  Розв’язання одержаної  мате-
матичної задачі.
Припустимо, ламану DXY побудовано

(рис. 7). Задача є аналогічною до задачі Герона.
Відобразивши симетрично дану точку D
відносно прямої АС, одержимо точку E, тоді
довжина ламаної DXY: DX+XY=EX+XY. Ви-
користовуючи результат попередньої задачі,
робимо висновок про те, що ламана буде мати
найменшу довжину в тому випадку, якщо точ-
ка Х лежить на перетині прямої АС та відрізка
ЕY. Але з усіх відрізків, що з’єднують дану точ-
ку та пряму, найкоротший – це перпендику-
ляр, опущений із цієї точки на пряму.
Отже, побудуємо точку Е, симетричну

даній точці D відносно прямої АС. Із точки Е
опустимо перпендикуляр EF на сторону АВ.
Перетин прямих АС і EF дасть точку К. Ла-
мана DKF – шукана.
Задача 7. Дві магістралі та одна залізнич-

на колія попарно перетинаються. Біля магіст-
ралей планується будівництво торговельних
баз (по одній біля кожної) і доріг, що з’єдну-
ють їх між собою  та з містом, розташованим
на залізничній колії. Де потрібно побудувати
ці бази, щоб замкнута шосейна дорога, яка
з’єднує магістралі та місто, обійшлася з
мінімальними витратами.
Розв’язання. Аналіз.
І етап. Формалізація й конструювання

математичної моделі задачі.
Позначимо магістралі й залізничну колію і

відповідно прямими АВ, ВС і АС, місто – точ-
кою К. Вибір оптимального розташування баз
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Рис.8

Рис.9

кнутою дорогою найкоротшої довжини з ви-
ходом на ці шляхи.
Розв’язання. Аналіз.
І етап. Формалізація й конструювання

математичної моделі задачі.
Три точки А, В і С розташовані між двома

прямими l1 і l2. З’єднайте ці точки між собою
та з даними прямими замкнутою ламаною
найкоротшої довжини.

II етап.  Розв’язання одержаної  мате-
матичної задачі.
Нехай ламана АКВLСА – шукана (рис.9).

Її довжина дорівнює
АК+КВ+ВL+LС+СА,
де К і L – точ-
ки, які відпові-
дно належать
прямим l1 і l2.
О ч е в и д н о ,
довжина ланки
СА є постійною й
задача полягає в тому,
щоб знайти такі точки К на прямій l1 і  L на
прямій l2, щоб суми відстаней  АК+КВ і
ВL+LС була найменшою. Таким чином, роз-
в’язання цієї задачі знову поділяється на дві
задачі Герона. Побудова та дослідження цієї
задачі очевидні.
Можна навести ще значну кількість задач,

у яких застосовується принцип задачі Герона.
Задача 9. Два пункти А і В, які розташо-

вані між двома залізничними коліями  l1 і l2,
з’єднати замкнутою дорогою найкоротшої
довжини з виходом на залізничні колії.
Узагальнивши задачу Герона на випадок

двох точок, що розташовані по одну сторону
від деякої кривої, можна розв’язати задачу
Штейнера.
Задача Штейнера. Дано гострокутний

трикутник АВС. Знайдіть усередині нього точ-
ку М, для якої сума довжин відрізків МА, МВ і
МС мінімальна.
Ця задача досить часто зустрічається в еко-

номіці й може представляти математичні мо-
делі багатьох задач.

означає відшукання таких двох точок L і M,
розташованих на прямих  АВ і ВС, щоб пери-
метр трикутника KLM був найменшим.

II етап. Розв’язання одержаної  матема-
тичної задачі. Припусти-
мо, трикутник KLM по-
будовано (рис. 8).
РДKLM=KL+LM+MK.
Знайдемо точки
L і M, при яких
периметр три-
кутника буде
найменшим.
Розіб’ємо за-
дачу на дві, уже розв’язані: 1) на прямій ВС
знайти таку точку L, щоб сума відстаней
KL+LM була найменшою; 2) на прямій АВ
знайти таку точку М, щоб сума відстаней
KM+ML була найменшою.
Кожна із цих задач представляє зазначену

задачу Герона. Скористаємося її результатом.
Для цього відобразимо точку К симетрично
відносно прямих ВС і АВ – одержимо точки
К1 і К2. У силу властивостей симетрії віднос-
но прямої KL=K1L і KM=K2M.
РДKLM=KL+LM+MK=K1L+LM+MK2. Оче-
видно, ця сума буде найменшою, якщо лама-
на K1LMK2 змінюється у відрізок.

Побудова. Відобразивши симетрично точ-
ку К відносно прямих ВС і АВ – одержимо
точки  K1 і K2. Перетин відрізка K1K2 з прями-
ми ВС і АВ визначать точки L і M. Трикутник
KLM – шуканий.

Доведення випливає з аналізу й не стано-
вить інтересу.

Дослідження проведемо безпосередньо за
побудовою. Точки K1 і K2 – єдині в силу влас-
тивостей осьової симетрії. Точки L і М єдині,
Адже вони є перетином непаралельних пря-
мих. Отже, задача завжди має єдиний роз-
в’язок.
Задача 8. Магазин, школа та лікарня роз-

ташовані між двома прямолінійними шляха-
ми. Треба з’єднати ці об’єкти між собою зам-
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Нехай точка М – шукана. З’єднаємо її
відрізками з даними точками. Доведемо, що
кожний з відрізків АВ, ВС і АС видно із цієї
точки під однаковими кутами, які, очевидно,
дорівнюють 120° (рис.10).
Зафіксуємо відстань СМ і побудуємо коло

з центром у точці С і радіусом СМ. Перефор-
мулюємо тепер задачу таким чином. Знайти
на колі з центром у точці С і радіусом СМ таку
точку М, щоб сума МА+МВ була найменшою.
Сума відстаней МА+МВ буде найменшою

в тому випадку, коли відрізки АМ і ВМ утво-
рюють рівні кути з дотичною а, проведеною
в точці М, а, отже, із колом. Значить, вони
будуть утворювати рівні кути і з радіусом СМ.
Провівши аналогічні міркування щодо двох
інших точок А і В, переконуємося в тому, що
всі кути, утворені відрізками МА, МВ і МС,
рівні між собою, отже, дорівнюють 120°.

Побудова випливає із проведеного аналі-
зу. Побудуємо дуги 120°, що спираються на
будь-які з двох відрізків, наприклад, АВ і АС.
Точка їх перетину визначить шукану точку М.
У силу особливої важливості точка, у якій до-
сягається шуканий мінімум, одержала назву
точки Торрічеллі.
Однією з головних вимог до сучасного

фахівця є уміння здійснювати моделювання
технологічних процесів, обробляти дані спла-
нованого експерименту та проводити його
аналіз із застосуванням комп’ютерної техні-
ки, на підставі якого розробляти напрямок
оптимізації виробничого процесу. Продемон-
струємо розв’язування екстремальних задач в
середовищі педагогічного програмного засо-
бу GRAN–2D.
Задача 11. Усередині водойми правиль-

ної круглої форми розташований маленький
острівець. Укажіть найкоротший маршрут ка-
тера, що з’єднує будь-які дві точки берега й
має проміжний причал біля острівця.

Розв’язання. Аналіз.
І етап. Формалізація й конструювання

математичної моделі задачі.
Водойму правильної круглої форми мож-

на розглядати як коло, маленький острівець у

Рис.10

Задача 10а. Три
населених пунк-
ти  розташо-
вані у верши-
нах гостро-
к у т н о г о
трикутни-
ка. Де по-
трібно по-

будувати завод, щоб сума відстаней від нього до
всіх трьох поданих пунктів була найменшою?
Задача 10б. Проектувальникам лінії зв’яз-

ку потрібно з’єднати три пункти між собою.
Як побудувати цю мережу найбільш опти-
мальним способом з погляду витрат матері-
алів?
Задача 10в. На трьох ділянках ліспромгос-

пу, що утворюють трикутник з кутами, мен-
шими 120°, ведеться заготівля лісу. Щодня до-
водиться розвозити робітників на ці ділянки і
привозити їх назад. Селище, у якому живуть
робітники, розташоване всередині цього три-
кутника. Побудуйте оптимальну з погляду вит-
рат матеріалів на будівництво мережу доріг,
що з’єднує лісоділянки між собою та з сели-
щем.
Задача 10г. Із трьох шпар виділяється газ.

З’єднайте їх системою  трубопроводів
найбільш оптимальним способом з погляду
довжини труб, які представляють собою пря-
молінійні відрізки.

Розв’язання. Аналіз. Якщо точки А, В і С
належали б одній прямій, то мінімальну дов-
жину мав би відрізок, що з’єднує крайні точ-
ки, тому цей випадок не представляє інте-
ресу.
Розглянемо випадок, коли дані три точки

не належать одній прямій. Точки А, В і С виз-
начають деякий трикутник. Очевидно, що
сума відстаней від точки, що лежить за межа-
ми гострокутного трикутника, до його вер-
шин, не може бути меншою, ніж така ж сума
відстаней від точки, що лежить усередині три-
кутника. Нескладно показати, що довжина
всієї мережі відрізків не буде найменшою і в
тому випадку, якщо попарно з’єднати точки
А, В і С.
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його середині – як точку. Відрізок, що з’єднує
дві точки берега представляє собою хорду.
Отже, у математичних термінах задача фор-
мулюється так: «Побудувати хорду найменшої
довжини, що проходить через дану всередині
кола точку».

II етап. Виділення умов та вимог задачі.
Дано: коло й точка в його середині.
Побудувати: відрізок, який задовольняє

таким вимогам: 1) проходить через дану точ-
ку; 2) має найменшу довжину 3) один з його
кінців належить даному колу; 4) другий його
кінець також належить колу.

IIІ етап. Створення комп’ютерної моделі
задачі.
Накреслимо

коло з центром в
точці А і радіу-
сом АВ (рис.11).
Усередині кола
позначимо точку
С. Виберемо на
колі довільну
точку D. Накрес-
лимо відрізок з
кінцем в точці
DF, що прохо-
дить через точку
C. Активізував-
ши послугу «Об-
числення довжи-
ни відстані між
двома точка-
ми...», визначи-
мо відстань між
точками D і F.
Будемо пересу-
вати точку D уз-
довж кола. Довжина відрізка DF при цьому
буде змінюватися. Визначимо ті параметри,
які змінюються зі зміною положення точки D.
Очевидно, це довжина побудованого відрізка
DF. По-друге, положення точки С на відрізку
DF. Для відстеження цих змін визначимо се-
редину відрізку DF – точку G – за допомогою
функції «Створення середньої точки». Третім

параметром, що змінюється під час руху точ-
ки D, є кут нахилу даного відрізку до відрізку
AС. Функція  «Обчислення кута за трьома
точками» панелі інструментів дозволить
спостерігати за зміною кута АСD. Помічаємо,
що найменшою довжина відрізка DF буде в
тому випадку, якщо дана точка С збігається з
точкою G – серединою DF, а кут АСD дорів-
нює 90°. Збільшення точності вимірювань
можна здійснити за допомогою послуги «Па-
раметри програми» пункту головного меню
«Налагодження», указавши у вікні «Загальні»
кількість знаків після коми для відстаней – 3,
для кутів – 2.
Звідси побудова. З’єднаємо центр кола А

з даною точкою С. Через точку С проведемо
хорду, перпендикулярну АС. Одержана хорда
DF – шукана.

Доведення. Доведемо, що найкоротший
маршрут катера буде збігатися з хордою, пер-
пендикулярною до радіуса, що проходить че-
рез точку С. Для цього проведемо через точ-
ку С ще одну хорду JK (рис.12) і перевіримо,
що JK>DF. Дійсно, перпендикуляр AL до хор-
ди JK має меншу довжину, ніж похила АС до
цієї хорди. Гіпотенузи прямокутних трикут-
ників FCA і KLA рівні (AF і AK – радіуси), то
на підставі теореми Піфагора KL>FC. Отже,
JK=2LK>2CF=DF, тобто хорда DF коротша,
ніж будь-яка інша хорда, що проходить через
точку С.

Дослідження. Задача має безліч розв’язків,
якщо точка С збігається з центром кола А. В
іншому випадку задача має єдиний розв’язок
через єдиність перпендикуляра, проведеного
з даної точки на дану пряму.

IV етап. Інтерпретація одержаного роз-
в’язку.
Маршрут катера буде мати найменшу дов-

жину, якщо він перпендикулярний до відрізка,
що сполучає центр ставка з острівцем.
Задача 12. На якій відстані від основи па-

м’ятника архітектор повинен спроектувати
доріжку для спостерігачів, щоб статую можна
було розглядати під найбільшим кутом зору?
Розв’язання. Аналіз.

Рис.11

Рис.12
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І етап. Формалізація й конструювання
математичної моделі.
Задача зводиться до знаходження такої

точки Е на прямій СD, з якої відрізок АВ було
б видно під найбільшим кутом.

II етап. Виділення умов та вимог задачі.
Дано: 1) відрізок, 2) пряма.
Побудувати: точку, яка повинна задоволь-

няти таким вимогам: 1) вона розташована на
прямій; 2) із цієї точки відрізок видно під най-
більшим кутом.

IІI етап. Створення комп’ютерної моделі
задачі.

За допомогою панелі інструментів на-
креслимо відрізок АВ та пряму СD. Виберемо
на прямій СD довільну точку Е і прикріпимо її
до прямої (рис. 13). Припустимо, що точка Е
– шукана. Побудуємо відрізки АЕ та ВЕ. По-
слуга «Обчислення кута за трьома точками»
дозволить визначити нам кут, під яким
відрізок АВ видно з точки Е, тобто кут ВЕА.
Будемо переміщувати точку Е уздовж прямої
СD і фіксувати відповідні значення кута ВЕА.
Зі зміною положення точки Е змінюватиметь-
ся й величина кута ВЕА. При певному поло-
женні точки Е значення кута ВЕА досягне сво-
го максимального значення (в нашому випад-
ку 27°2’). Позначимо на малюнку інші точки
– F, G, H, I, J та К. Скористаймося послугою
«Обчислення кута за трьома точками» й виз-
начимо кути, під якими з цих точок видно
відрізок АВ. Переміщуючи точки на площині,
досягаємо того, щоб з них відрізок було видно
під найбільшим кутом ВЕА (в нашому випад-
ку 27°2’). Одержані точки вибудуються пев-
ним чином на робочому полі. Виникає гіпо-

теза щодо розташування таких точок на од-
ному колі.
Для перевірки гіпотези створимо макро-

конструкцію «Коло за трьома точками». Для
цього на робочому полі накреслимо трикут-
ник OPQ. Знайдемо середини відрізків OP і
PQ – точки R і S. Через ці точки проведемо
перпендикуляри до відповідних відрізків. По-
слуга «Створення точки (точок) перетину
об’єктів» дозволить визначити точку пере-
тину серединних перпендикулярів до сторін
трикутника OP і PQ – точку T – центр описа-
ного трикутника. Активізуємо кнопку «Ство-
рення кола» й натиснемо мишкою на центрі
кола – точці T і будь-якій з точок O, P або Q.
Коло, що проходить через точки O, P і Q, одер-
жано. Далі активізуємо кнопку «Створення
макроконструкції» панелі інструментів або
звернемося до послуги «Макроконструкція\-
Створити» головного меню програми. Після
цього в полі Підказка з’являться короткі
інструкції щодо способу дії в цій ситуації.  По-
перше, треба вказати вихідні об’єкти, які є
базовими для створення кола за трьома точ-
ками, від яких залежить його побудова. У на-
шому випадку це вершини трикутника – точ-
ки O, P і Q.  Після цього ще раз натиснемо
кнопку «Створити макроконструкцію» па-
нелі інструментів. У полі підказки з’явиться
нове повідомлення «Вкажіть результуючі
об’єкти». Натиснемо мишкою на центрі кола
– точці Т і виділимо побудоване коло. При
послідовному натисканні на перелічені
об’єкти, вони починають мигати. Після того,
як останній результуючий об’єкт був виділе-
ний, знову натиснемо кнопку «Створити
макроконструкцію». На екрані з’явиться діа-
логове вікно, яке запропонує нам записати
створену макроконструкцію під деяким ім’ям.
Назвемо її «Коло за трьома точками» й за-
пишемо в заздалегідь створену папку «Мак-
роконструкції» папки «GRAN–2D».
Повернемося до вихідної задачі. Скорис-

таймося щойно створеною макроконструк-
цією «Коло за трьома точками». Для цього
звернемося до послуги «Макроконструкція\-

Рис. 13
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Встановити» головного меню або натисне-
мо відповідну кнопку панелі інструментів. У
діалоговому вікні вкажемо шлях до файлу, у
якому записано макроконструкцію. Після ви-
ділення відповідної макроконструкції натис-
немо» кнопку «Встановити». Укажемо
опорні об’єкти конструкції (у нашому випад-
ку – три будь-які з точок F, G, H, I, J та К).
Після виділення останньої – третьої – точки
на екрані з’являться результуючі об’єкти –
коло, що проходить через три указані нами точ-
ки та його центр. Бачимо, що інші з переліче-
них, а також точки А, В і Е належать одержа-
ному колу. Виникає гіпотеза щодо приналеж-
ності шуканої точки Е колу, яке проходить че-
рез точки А і В і дотикається до прямої CD.

Побудова. Задача зводиться до побудови
кола, що проходить через точки А і В і доти-
кається до прямої СD.

Доведення. Відповідно до властивостей
вписаного кута, усі вписані кути, вершини
яких розташовані на одному колі і спирають-
ся на дугу АВ, дорівнюють одне одному  (рис.
14). Доведемо, що всі кути, вершини яких не
лежать на колі, не будуть дорівнювати куту
ВЕА.
Кут АЕВ визначається половиною дуги АВ,

яка не містить
точку F. Позна-
чимо величину
цієї дуги и. Оче-
видно, з усіх то-
чок  дуги АFВ
відрізок АВ вид-
но під цим ку-
том.
Нехай точка

C належить тій же півплощині  з межею АВ,
що й точка E, але лежить поза колом. Тоді

FACACFÀFB ∠+∠=∠ (за властивістю зов-
нішнього кута трикутника). Звідси

FACFACAFBÀCF ∠−=∠−∠=∠ θ
2
1

, тоб-

то з точки C відрізок АВ видно під кутом, мен-
шим даного Ѕи (рис.13).

Нехай тепер точка Н лежить усередині
даного кола. Тоді

θθ
2
1

2
1

>∠+=∠+∠=∠ HAFHAFAFBÀÍÂ .

Таким чином, точка розглянутої півплощи-
ни тоді й тільки тоді належить розглянутій
множині, коли вона є точкою дуги АВ. Про-
вівши аналогічні міркування для точок іншої
півплощини, одержимо: шукана множина
точок являє собою дві дуги, симетричні
відносно прямої АВ без точок А і В.

Дослідження. Переміщуючи точку Е уз-
довж прямої CD, помічаємо, що існує два по-
ложення  точки Е таких, що  кут ВЕА дорів-
нює 27°2’, що узгоджується з міркуваннями,
проведеними в доведенні. Тобто існує дві точ-
ки на прямій CD, з яких відрізок АВ видно під
максимальним кутом.

IVетап. Інтерпретація одержаного роз-
в’язку. Пам’ятник видно під найбільшим ку-
том з тієї точки дороги, у якій коло, яке прохо-
дить через точки А і В дотикається до дороги.
Таким чином, екстремальні задачі дають

можливість школяру ознайомитися з деяки-
ми ідеями й прикладними методами шкільно-
го курсу математики, які часто застосовують-
ся в виробничій та побутовій діяльності,
пізнанні навколишньої дійсності. Крім того,
такий підхід дозволяє сучасним школярам вже
в середніх класах загальноосвітній школі одер-
жати уявлення про такі важливі поняття, що
стосуються науки й виробництва, як «ефек-
тивність», «оптимальність», «екстремум»,
«найбільш вигідне», «найбільш ощадливе»,
«оптимальність», «найкраще», «найменше»,
«найбільше». Виявлення причинно-наслідко-
вих залежностей виробничих чинників у по-
всякденній трудовій діяльності має велике ви-
ховне значення, сприяє формуванню в учнів
усвідомлення фундаментальних принципів
економіки. Актуальність цієї задачі в наш час
підсилюється постійним подорожчанням у
світі технологій, сировини, устаткування. Ви-
рішуючи завдання зазначеного типу, учні ба-
чать, з одного боку, абстрактний характер ма-
тематичних понять, а з іншого боку – велике

Рис.14
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й ефективне їх застосування до розв’язання
практичних завдань реального змісту.
Продовження наших досліджень ми бачи-

мо в розробці методики розв’язування стерео-
метричних конструктивних задач на оптимі-
зацію в курсі із застосуванням нових інфор-
маційних технологій.
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Кононова О. О. Методи розв’язання

оптимізаційних задач на побудову
Однією з основних цілей математично-

го освіти є формування навичок використан-
ня математики в повсякденному житті лю-
дини. Практично всі проблеми, які виника-
ють у процесі трудової діяльності й у побуті
,зводяться до знаходження найбільш вигід-
ного, найбільш економічного способу досяг-
нення мети, оптимального з певного погля-
ду, вирішення проблеми. Звідси надзвичай-
на важливість використання в навчальному
процесі задач на оптимізацію. У статті розк-
риті деякі ідеї й показані прикладні методи
математики, які використовуються у вироб-
ничій діяльності людини й побуту. Для роз-
в’язування деяких з розглянутих задач вико-
ристовуються засоби інформаційно-комуні-
каційних технологій.

Ключові слова: оптимальність, задачі на
екстремум, математична модель, інформа-
ційно-комунікаційні технології.

Кононова О. О. Методы решения оп-
тимизационных задач на построение
Одной из основных целей математичес-

кого образования является формирование
навыков использования математики в по-
вседневной жизни человека. Практически
все проблемы, которые возникают в процес-
се трудовой деятельности и в быту, сводят-
ся к нахождению наиболее выгодного, наи-
более экономичного способу достижения
цели, оптимального с некоторой точки зре-
ния решения проблемы. В связи с этим осо-
бое внимание в процессе обучения следует
уделять решению задач на оптимизацию. В
статье раскрыты некоторые идеи и показа-
ны прикладные методы математики, кото-
рые используются в производственной де-
ятельности человека и в быту. На примерах
некоторых из таких задач продемонстриро-
ваны возможности средств информацион-
но-коммуникационных технологий для на-
хождения решения.

Ключевые слова: оптимальность, задачи
на экстремум, математическая модель, ин-
формационно-коммуникационные техно-
логії.

Kononova O. О. The methods of the
solving of optimization construction problems.

One of the main aims in the mathematic
education is forming of skills of using Mathematics
in the everyday life of the person. Almost all the
problems that appear in the process of labor activity
and in the life lead to the finding of the most
economical way to reach the goal, optimal from
some point of view solution of the problem. From
this comes the curiously importance of using
optimum problems in the educational process. In
this article there are several ideas and are shown
applied methods of Mathematics that are used in
the work and in the life of person. In order to solve
most of the considered problems are used the
means of informational and communicative
technologies.

Key words: optimal problems, extreme sums,
mathematical model, informational and
communicative technologies optimal.

Стаття надійшла 15.05.2009 р.
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УДК 37. 02: 57 37. 02: 911.2

У СУЧАСНИХ умовах зростаючої на-
пруги у відносинах людства з при-

роднім середовищем формування екологічних
знань людини набуває вирішального значен-
ня в розв’язанні екологічних проблем су-
спільства. Одним з ланцюгів екологічної ком-
петенції суспільства мають бути екологічні
знання старшокласників профільної школи.
Теоретико-методична основа нашого дос-

лідження охоплює методологічні, філософські,
педагогічні, психологічні ідеї про активні ме-
тоди навчання (Ю.К. Бабанський, Н.Я. Лер-
нер, М.Н. Скаткін), поетапного управління
формуванням розумових дій на основі діяль-
нісного підходу до організації навчального
процесу (П.Я. Гальперіна, І.Я. Лернер, І.Т. Ого-
родникова, Н.Ф. Тализіна, Р. Фрум), теорії на-

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß
ÅÊÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÇÍÀÍÜ ÑÒÀÐØÎÊËÀÑÍÈÊ²Â

 Горбулінська С. М.
вчання екологіі та екологізації освіти (А.Н. За-
хлєбний, І.Д. Зверєв, Б.Д. Комісаров, І.Н. По-
номарьова, І. Г. Суравегіна, Н.М. Чернова).
Аналізуючи сучасний стан педагогічної

літератури й освітньої практики, ми дійшли
висновку, що проблема формування екологіч-
них знань старшокласників профільної школи
під час вивчення біології досліджена ще не-
достатньо. Нерозв’язаними залишаються
питання формування екологічних понять, ак-
тивізації навчально-виховного процесу на
уроках біології, підходів до відбору найефек-
тивніших прийомів і методів роботи з учня-
ми профільної школи.
Мета статті полягає в тому, щоб розгляну-

ти основні складові методики формування
екологічних знань старшокласників при вив-
ченні біології в умовах сучасної профільної
школи.
Потрібно зазначити, що процес взаємодії

вчителя й учнів, у результаті якого учень зас-
воює знання, набуває вмінь і навичок, є про-
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цесом навчання. Компонентами навчання є
викладач та засоби й методи навчання, які він
використовує, а також учень, який працює під
керівництвом вчителя на уроці та самостійно
вдома, наочність і технічні засоби навчання.
Процес навчання можна визначити як зміну
активів навчання, у ході якої змінюється
діяльність учителя й учнів, а також здібності
учнів [1; 2]. Суть викладання полягає в по-
становці перед учнями пізнавального завдан-
ня, повідомленні нових знань, організації спо-
стережень, лабораторних і практичних зав-
дань, загалом у спрямуванні діяльності учнів
на засвоєння, закріплення та застосування
знань, у перевірці якості вмінь і навичок [4].
Навчання – цілеспрямований процес засвоє-
ння школярами знань, оволодіння вміннями
та навичками, іншими словами, оволодіння
соціальним досвідом з метою його викорис-
тання в практичному житті [3].
Зрозуміло, що виникають суперечності, які

зумовлюють процес навчання: сучасний стан
процесу навчання та вимоги суспільства до
нього; досягнутий рівень знань, умінь та на-
вичок та рівень знань якого треба досягнути;
фронтальний виклад матеріалу та індивідуаль-
ний характер засвоєння знань; розуміння ма-
теріалу вчителем та учнем; набуті теоретичні
знання та вміння їх використовувати на прак-
тиці.
Можна зробити висновок, що процес на-

вчання буде ефективним, якщо вчитель вико-
ристовує ці суперечності для активізації пізна-
вальної діяльності школярів профільної шко-
ли. Досягнення мети та результативність на-
вчальної діяльності полягає в засвоєнні нау-
кових знань і відповідних їм умінь. А засвоїти
знання – це значить зрозуміти навчальний
матеріал, установити логічні зв’язки його з
тим, що вже відоме, закріпити це в пам’яті,
засвоїти, зробити їх надбанням своєї свідо-
мості, своїх переконань, виробити вміння за-
стосовувати набуті знання на практиці. Тому,
на нашу думку, аналіз процесу засвоєння еко-
логічних знань доцільно почати з обґрунту-
вання поняття «знання». Отже, знання – уза-
гальнений досвід людства, що відображає різні
галузі дійсності у вигляді фактів, правил, вис-

новків, закономірностей, ідей, теорій, якими
володіє наука. Знання є головним компонен-
том освіти. Відрізняють такі види знань:

— терміни і поняття, без яких неможливо
зрозуміти жодного тексту;

— факти щоденної дійсності та наукові фак-
ти, без яких неможливо формувати переко-
нання, доводити та відстоювати ідеї;

— основні закони науки;
— методологічні знання: про способи

діяльності, методи пізнання, теорії, що містять
систему наукових знань, історію здобуття
знань;

— аксіологічні знання — про норми став-
лення до різних явищ життя [2, 4].
Тоді, екологічні знання, це сукупність знань

про особливості взаємодії суспільства з при-
родою, набуття яких має реалізуватися через
систему екологічної освіти, а зміст екологіч-
ної освіти відображає соціальний досвід взає-
модії людства з навколишнім середовищем.
Зміст екологічної освіти міститьі такі складові:

— наукові знання про зв’язки в системі
«людина-суспільство-природа»: система уяв-
лень, понять, закономірностей, які відобража-
ють філософські, технічні, правові й мораль-
но-етичні аспекти екології в їх розвитку;

— наукові знання про доцільні способи
діяльності в навколишньому середовищі, які
забезпечують раціональне природокористу-
вання, підтримання здатності природи до са-
мовідновлення;

— досвід емоційно-ціннісного ставлення
людства до навколишнього середовища: по-
чуття, мотиви, відношення, ціннісні орієнтації,
переконання, на основі яких формується усві-
домлення людиною свого місця у світі й го-
товність до відповідальної практичної діяль-
ності;

— досвід практичної, у тому числі й твор-
чої діяльності людини у природі: володіння
вміннями, навичками, звичками екологічно
доцільної поведінки та діяльності в природі
згідно з правовими, моральними, етичними,
санітарно-гігієнічними вимогами, здорового
способу життя [3, 5].
Екологічні знання мають засвоюватися на

емпіричному та теоретичному рівнях. На ем-
піричному рівні екологічні знання засвоюють-

Н
А

У
Р
О
К
А
Х

Б
І
О
Л
О
Г
І
Ї



31Îñâ³òà Äîíáàñó ¹ 3-4 (134–135), 2009

ся у вигляді екологічних уявлень, під якими
розуміють найвищий  чуттєвий ступінь
пізнання світу, це узагальнений образ пред-
мета чи явища, підсумок чуттєвого пізнання
людиною світу, це ступінь переходу від
відчуттів до думки, від конкретного до абст-
рактного, від сприйняття до поняття [8].
Отже, оволодіння поняттями передбачає

засвоєння знань, адже поняття — це форма
думки, і людський мозок в формі понять син-
тезує цілісний образ відображеної думки,
відмінні й сутнісні ознаки предметів. Засвоє-
ння екологічних знань передбачає оволодін-
ня екологічними поняттями. Формування у
школярів профільної школи більшості екологі-
чних понять відбувається на уроках біології.
Біологічне поняття – це узагальнена форма
відображення дійсності, зміст якої в цілому
визначається суттєвими ознаками предметів
і явищ та відношеннями між ними. Система
біологічних понять утворює фундамент еко-
логічної освіти в школі, а результативність зас-
воєння учнями понять знаходить своє відоб-
раження в двох формах: знання понять і пра-
вильне оперуванням ними.
Щодо структури засвоєння екологічних

знань, то як і будь-яка наука вона характери-
зується наявністю двох рівнів пізнання: емпі-
ричного та теоретичного. На емпіричному
рівні головними є методи спостереження, по-
рівняння та експеримент, відображаються
істотні зв’язки між явищами, дається їх опис у
формі графіків, таблиць, рядів тощо. На тео-
ретичному рівні відтворюється сутність об’-
єкта, це здійснюється в формі теорії, тобто си-
стематизованого, узагальненого, внутрішньо
несуперечливого, достовірного знання про
сутність екологічних явищ, розкриваються
причини та внутрішні, необхідні зв’язки між
ними [8].
За даними, що наводить В.С. Крисаченко,

можна стверджувати, що в сучасній екології
емпіричні знання переважають над загально-
теоретичними узагальненнями, існує потре-
ба в розвитку теоретичних знань екології та
необхідність активного розвитку філософії еко-
логії, яка має осмислити шляхи оптимізації

взаємодії емпіричного й теоретичного дос-
лідження в екології [5, 7].
Тоді можна стверджувати, що базовими

складовими екологічних знань мають бути
сучасні уявлення про:

— біосферу та її структурні одиниці, еко-
системи, їх біотичну структуру, генетичні
типи, принципи класифікації; живу речовину
та її роль в біосферних процесах;

— закономірності кругообігів речовин,
енергії та інформації; систему «людина — сус-
пільство — природа», основні види антропо-
генного впливу на компоненти довкілля та їх
негативні наслідки; основні глобальні, дер-
жавні й регіональні екологічні проблеми та
шляхи їх вирішення;

— економічні, законодавчі та нормативно-
правові принципи раціонального природоко-
ристування;

—  основи державної та регіональної еко-
логічної політики.
Визначивши сутність поняття «екологічні

знання», його види, рівні й форми засвоєння,
необхідно конкретизувати зміст формування
екологічних знань школярів профільної школи
під час вивчення біології. Зміст має бути спря-
мований на формування особистості з еколо-
гічною світоглядною установкою на дотри-
мання норм екологічно грамотної поведінки
й виконання практичних дій щодо захисту
власного здоров’я й навколишнього природ-
ного середовища та передбачає розробку си-
стеми наукових знань (уявлень, закономірно-
стей), які відображають філософські, природ-
ничо-наукові, правові й морально-етичні, со-
ціально-економічні поняття. А розвиток еко-
логічної освіти має відбуватися на основі син-
тезу трьох основних підходів: формування су-
часних екологічних уявлень, формування но-
вого ставлення до природи і формування но-
вих стратегій та технологій взаємодії з при-
родою. Отже, екологічні знання – це резуль-
тат пізнання учнем цінностей і понять, які
спрямовані на формування умінь і стосунків,
необхідних для осмислення й оцінки взаємоз-
в’язків між людьми, їхньою культурою й на-
вколишнім середовищем, що передбачають
розвиток умінь приймати екологічно доцільні
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рішення й мають на меті засвоєння відповід-
них правил поведінки в навколишньому се-
редовищі.
Якість засвоєних знань у дидактиці вимі-

рюється рівнем повноти, усвідомленості й
міцності, конкретності й узагальнення. Про-
цес міцного засвоєння знань – центральна
частина  – охоплює сприйняття матеріалу,
його усвідомлення, запам’ятовування й ово-
лодіння ним, можливість користуватися в
різних ситуаціях, застосовувати на практиці
[8, 9].
Оскільки екологічні знання засвоюються на

емпіричному (уявлення) та теоретичному (по-
няття про способи пізнавальної діяльності –
методологічні знання) рівнях, то їх показники
мають відтворюватись етапами їх засвоєння.
Емпіричні показники якості екологічних

знань школярів профільної школи на уроках
біології характеризуються рівнем сформова-
ності відповідних уявлень:

— постановка перед учнями зрозумілої
мети екологічних спостережень, послідовність
ряду запитань, які спрямовують увагу школярів
профільної школи на істотні ознаки і власти-
вості того об’єкта чи явища, про який фор-
мується уявлення;

— порівняння властивостей, ознак еколо-
гічних об’єктів чи явищ, виявлення в них най-
суттєвіших особливостей;

— розпізнавання за зовнішніми ознаками
екологічних об’єктів чи явищ природи;

— оперування уявними екологічними об-
разами без наявності екологічних предметів.
Екологічні уявлення утворюють основу для

формування екологічних понять, чим яск-
равіші та багатші будуть здобуті школярами
уявлення, тим чіткішими будуть поняття.
Теоретичні показники якості екологічних

знань, що засвоюються школярами профільної
школи під час вивчення біології, характеризу-
ються рівнем сформованості екологічних по-
нять, який визначають такі критерії:

— повнота (кількість понять, які дозволя-
ють засвоїти матеріал екологічної тематики,
передбачений навчальними програмами);

— інтеграція (розуміння зв’язку різних еко-
логічних понять між собою, охоплюючи
міжпредметні зв’язки, що здійснює комплек-
сне формування екологічних знань);

— мобільність (рефлексивна діяльність
школярів, їх готовність до самостійного винай-
дення способів застосування екологічних по-
нять);

— глибина та системність (здатність усві-
домлювати сукупність понять, які дозволяють
засвоїти екологічні знання, їх взаємозв’язок,
послідовність та логіку).
Результативність засвоєння старшоклас-

никами екологічних понять має знаходити
своє виявлення в двох формах: знання понять
і правильне оперування ними, тобто поняття
може бути засвоєне, але учневі оперувати ним
важко або неможливо, і вживає він його не-
правильно; поняттям оперувати учень вміє,
але не розуміє достатньо його суті, тобто учень
не знає його значення. А формування думки
старшокласника профільної школи має відбу-
ватися за рахунок вміння оперувати поняття-
ми, отже, екологічні поняття мають бути не
формально засвоєними, а осмисленими у про-
цесі активної пізнавальної діяльності [9].
На підставі вищезазначеного, можна зро-

бити висновок, що теоретичний рівень зас-
воєння екологічних знань школярами про-
фільної школи під час вивчення біології харак-
теризується рівнем володіння відповідними
методологічними знаннями – способами
пізнавальної діяльності та спроможністю їх
застосування у процесі навчання. Для цього
потрібно виділити групу навчально-пізна-
вальних показників. Програми з біології для
профільного навчання визначають державні
вимоги до застосування методологічних
знань у навчальному процесі та охоплюють
такі навчально-пізнавальні показники (досяг-
нення):
а) розумові – спроможність аналізувати

відповідну інформацію, синтезувати її, виді-
ляти головне, називати екологічні явища,
об’єкти, системи; наводити приклади при-
стосованості організмів до умов життя, подіб-
ності у пристосуванні різних видів до одна-
кових умов існування, біологічних ритмів,
типів взаємозв’яків між організмами; харак-
теризувати методи екологічних досліджень,
екологічні чинники, форми біотичних зв’язків;
пояснювати взаємозв’язки організмів і сере-
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довища існування, зв’язки між організмами в
екосистемах, поняття ГДК; обґрунтовувати
необхідність знань про середовище існуван-
ня, значення кругообігу речовин у збереженні
екосистем, роль організмів в екосистемах,
місце абіотичних чинників в екосистемі та
саморегуляцію в екосистемах; порівнювати
середовища життя, організми, їх пристосуван-
ня, природні та штучні екосистеми; застосо-
вувати знання про особливості функціонуван-
ня популяцій, екосистеми для обґрунтування
заходів їх охорони; робити висновки про
цілісність і саморегуляцію живих систем;
б) мовленнєві — спроможність самостійно

будувати відповідь, при цьому використову-
вати різні джерела екологічних знань, давати
відгук на відповідь однокласника, оцінювати
власну відповідь, складати доповідь за скла-
деним планом і навпаки, писати реферат еко-
логічної тематики, брати участь у дискусії,
аргументувати власну позицію щодо діяль-
ності людини в навколишньому середовищі,
до проектування у справі охорони природи,
оцінювання стану середовища життя в ло-
кальних і глобальних межах;
в) практичні – спроможність розв’язува-

ти задачі з екології, складати харчові ланцю-
ги, сітки, схеми кругообігу речовин та схеми
основних джерел забруднення біосфери сво-
го регіону, екологічні піраміди на прикладі
місцевих екосистем, складати власний режим
дня, порівнювати та давати характеристику
природних та штучних екосистем;
г) спеціальні — спроможність самостійно

здобувати інформацію про стан навколиш-
нього середовища з літературних джерел, за-
собів масової інформації, проводити екологічні
спостереження, аналізувати, робити виснов-
ки про власне ставлення до екологічних про-
блем, про необхідність відстоювання власних
прав на збереження середовища існування.
Таким чином, ми визначили показники

сформованості екологічних знань старшоклас-
ників профільної школи під час вивчення біо-
логії: емпіричні, теоретичні та навчально-
пізнавальні; вони виступають результатом
процесу навчання.
Зважаючи на аналіз психологічної та ди-

дактичної літератури, наше розуміння змісту
екологічних знань та визначених показників
їх вимірювання, можна підібрати найбільш
ефективні шляхи формування екологічних
знань учнів профільної школи.
Емпіричний шлях засвоєння екологічних

знань передбачає виконання таких умов:
— створення позитивного мікроклімату в

класі, доброзичливих стосунків між учасни-
ками навчально-виховного процесу, стимулю-
вання в учнів бажання навчатися;

— подавати екологічні знання, застосову-
ючи принцип розвитку знань від абстрактного
до конкретного й навпаки, тобто дедуктив-
но-індуктивний метод;

— виклад матеріалу має бути логічним, з
використанням різних видів носіїв інформації
— аудіальним, візуальним, кінестетичним,
комбінованим;

— для засвоєння нових знань застосову-
вати наочно-евристичний метод навчання,
використовуючи діалоговий принцип навчан-
ня;

— здійснювати поступовий перехід від
предметної діяльності до виконання діяльності
в розумовому плані;

— систематизація знань, їх узагальнення,
виконання вправ на застосування екологічних
знань мають бути спрямовані на формування
рефлексивної діяльності старшокласників та
використання екологічних знань на практиці;

— процесу засвоєння екологічних знань
надати рівня «знання-переконання».
Враховуючи вищезазначене, можна зроби-

ти висновок, що для ефективного викорис-
тання запропонованих шляхів засвоєння еко-
логічних знань старшокласників профільної
школи під час вивчення біології педагогу по-
трібно вирішити ряд завдань:

1. Уточнити зміст формування екологіч-
них знань старшокласників профільної школи
під час вивчення біології: поняття, явища, фак-
ти, екологічні проблеми біосфери місцевого
рівня.

2. Визначити особливості побудови про-
цесу засвоєння екологічних знань, зважаючи
на логіку навчального предмету біології у кла-
сах різного профільного спрямування.

3. Визначити методику формування еко-
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логічних знань старшокласників профільних
класів, а саме:
а) сформувати систему прийомів засвоє-

ння екологічних понять, явищ, фактів, еколо-
гічних проблем біосфери;
б) побудувати навчально-виховний про-

цес таким чином, щоб узагальнення відпо-
відного навчального матеріалу відбувалося
через організацію діяльності учнів з аналізу,
синтезу, індукції, дедукції, порівняння, зістав-
лення, систематизації, узагальнення, моде-
лювання та інших розумових дій; для цього
розробити систему запитань та завдань,
спрямованих на засвоєння екологічних знань
на емпіричному та теоретичному рівнях, що
відповідають визначеним критеріям і показ-
никам їх засвоєння;
в) сформувати в учнів розумові, мов-

леннєві, практичні, спеціальні вміння, рівень
яких може розглядатися як навчально-пізна-
вальні показники засвоєння екологічних знань
старшокласників профільної школи.
Перспективи подальших досліджень пи-

тання формування екологічних знань старшок-
ласників профільної школи вбачаємо у вирі-
шенні проблем активізації навчально-вихов-
ного процесу на уроках біології, пошуку но-
вих підходів до відбору більш ефективних
прийомів і методів роботи з учнями тощо.
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Горбулінська С. М. Методика форму-

вання екологічних знань старшоклас-
ників профільної школи при вивченні біо-
логії
У статті розглянуто питання формуван-

ня екологічних знань старшокласників проф-
ільної школи при вивченні біології

Ключові слова: знання, екологічні знан-
ня, поняття, емпіричні показники, теоре-
тичні показники, види знань.
Горбулинская C. М. Методика форми-

рования экологических знаний старше-
классников профильной школы при изу-
чении биологии
В статье рассматривается вопрос форми-

рования екологических знаний старшекласс-
ников профильной школы при изучении
биологии.

Ключевые слова: знания, экологические
знания, понятия, эмпирические показатели,
теоретические показатели, виды знаний.

Gorbulinska S. М. Method of ecological
knowledge formation in senior pupils of profile
school during the studying of biology

In article discussing a question about forming
of ecological knowledges of senior pupils in schools
with biology teaching.

Key words: knowledge, ecological knowledge,
conception, empirical parameters, theoretical
parameters, forms of knowledge.
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УДК 37.091.214.18–027.556(073):(54+61)

ПРОФІЛІЗАЦІЯ старшої загальноос-
вітньої школи – це один з основних

шляхів реалізації особистісно орієнтованого
підходу до навчання, який передбачає враху-
вання індивідуальних психологічних особли-
востей учнів, їх інтересів, схильностей та про-
фесійної орієнтації. Специфіка сучасного ета-
пу розвитку старшої школи складається в мас-
штабах переходу до професійного навчання:
практично кожній школі запропоновано вве-
сти систему профільного навчання на стар-
шому ступені. Окрім того, продовжується ро-
бота з відкриття класів, шкіл з поглибленим
вивченням окремих дисциплін на ступені ос-
новної школи, що вказує на актуальність ди-
ференційованого навчання та потреби сього-
дення, реалізацію яких й покликані вирішува-
ти загальноосвітні заклади  І–ІІІ рівнів акре-
дитації.
Усе це викликає необхідність більш пиль-

ної уваги до різноманітності факультативних
та елективних курсів, які доповнюють
профільні дисципліни та спрямовані на по-
дальшу спеціалізацію освіти або професійну
орієнтацію учнів в обраній сфері діяльності.
Профільне та поглиблене навчання з хімії

покликане розвивати в учнів здібності до хімії,
формувати ключові та предметні компетент-
ності, стійкий інтерес до навчального пред-
мету та тим самим створювати основу для
свідомого вибору професії, пов’язаної з вико-
ристанням хімічних знань.
Аналіз тематики факультативних та елек-

тивних курсів, методичних розробок серії «з
досвіду роботи», які вказують на актуальність
тих чи інших питань і потребують поглиблен-
ня та розширення хімічних знань для викори-
стання в різних галузях народного господар-

Роман С. В.,
Крючок Л. М.

ства, повсякденного життя, спонукали нас
сконцентрувати увагу на проблемах, які сто-
суються стану здоров’я людей і необхідності
цілеспрямованої  роботи з навчання учнів
принципам здорового способу життя, ство-
рення власних  умов для збереження й
зміцнення здоров’я. Коло таких проблем має
особливу значущість для регіону Донбасу, де
техногенне навантаження на організм люди-
ни найбільше й найскладніше.
Зазначимо, що промова формування на-

вичок безпеки життєдіяльності та культури
здоров’я в учнів засобами  шкільної хімічної
(біохімічної) освіти представлені нами в ряді
методичних публікацій, зокрема [1–4]. Проте
є потреба в розкритті прикладного аспекту
тандему біології, хімії та медицини на рівні те-
оретичних положень та практичної діяльності.
Питання під таким кутом зору в методичних
розробках різних авторів присутні епізодич-
но, безсистемно та спрямовані, в основному,
на задоволення інтересу учнів до лікарських
рослин і препаратів із домашньої аптечки [5–
7] або на вирішення проблем виховання, здо-
рового способу життя, що пов’язано з розк-
риттям шкідливої дії на організм людини ніко-
тину, алкоголю та наркотичних речовин, а та-
кож забрудненого довкілля [8].
Уважаємо, що системно представлений

тандем хімії та медицини на етапі старшої
школи дозволить значно поглибити знання
учнів з хімії на рівні міжпредметних зв’язків,
сформувати практичні вміння та уявлення про
об’єкти, процеси, методи досліджень біоне-
органічної, біоорганічної, квантової, фізичної
та фармацевтичної хімії, які мають безпосе-
редній зв’язок з вирішенням сучасних про-
блем охорони здоров’я.
Запропонований факультативний курс

«Хімія та медицина» базується на діяльнісно-
му підході та передбачає використання групо-
вих форм навчання в поєднанні з інтерактив-
ними методами. Зміст програми представле-
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ний 7 темами, кожна з яких включає теоре-
тичний матеріал, проведення лабораторних
досліджень якісного та кількісного характеру,
на які відводиться майже половина навчаль-
ного часу. Опануванню факультативу сприя-
тиме рекомендована література для вчителя
[9–14], учнів [15–19], для виконання лабора-
торного практикуму [20–22], чітко сформовані
вимоги до знань та вмінь учнів, тематика до-
повідей підсумкової конференції.

ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО
КУРСУ «Хімія та медицина»

(усього 102 год., 3 год. на тиждень)

Тема 1. Біонеорганічна хімія
та медицина (16 год.)

Фізіологічна та патологічна роль окремих
елементів у організмі. Характеристики атомів,
що обумовлюють біогенність та токсичність
елементів. «Елементи життя». Використання
сполук елементів-органогенів, макро-, мікро-
та ультрамікроелементів у медицині.
Вода – «молекула №1»; її біологічна роль,

унікальні властивості. Вміст і розподіл води в
організмі та клітинах. Стан води в тканинах.
«Жива» та «мертва» вода.
Координаційні (комплексні) сполуки

різних елементів в організмі. Катіони, аніони
та ліганди, що входять до складу комплексних
сполук організму. Біоліганди. Токсична дія
металів та комплексні сполуки-протиотрути.
Фізіологічний антагонізм та синергізм еле-

ментів. Порушення обміну елементів в
організмі, їх причини, вплив на перебіг різних
хвороб. Ендемічні хвороби. Металотерапія,
протиракові препарати.

Лабораторний практикум. 1. Визначен-
ня мінеральних елементів у біологічних об’-
єктах та рідинах. 2. Аналіз води дистильова-
ної (визначення рН, сухого залишку, амоніаку,
недопустимих домішок – відновних сполук,
вуглекислого газу, нітратів і нітритів, хлоридів,
сульфатів, солей кальцію та важких металів).
3. Якісний експрес-аналіз неорганічних
лікарських засобів (перелік препаратів за ви-
бором для аналізу: натрій хлорид, бромід, йо-
дид, гідрогенкарбонат, нітрит, сульфат, тіо-
сульфат; калій хлорид, бромід, йодид, ацетат;

кальцій хлорид і гліцерофосфат; магній оксид
і сульфат; цинк оксид і сульфат; купрум (ІІ) та
феррум (ІІ) сульфат, бісмут та аргентум нітрат,
плюмбум ацетат, квасци алюмокалієві, амоній
хлорид, гідроген пероксид, кислоти хлорид-
на та борна).

Тема 2.  Біоорганічна хімія та медицина
(18 год.)

Біологічно активні органічні молекули (амі-
нокислоти, моносахариди, вітаміни), олігоме-
ри (пептидні гормони, нуклеотиди, дисаха-
риди, ліпіди та продукти їх метаболізму) та
макромолекули (білки, нуклеїнові кислоти,
полісахариди). Патологічні макромолекули
(аномальні нуклеїнові кислоти і білки) та спад-
кові хвороби. Молекулярні хвороби та моле-
кулярна хірургія.
Надмолекулярні структури та віруси. Бак-

теріальні клітини та їх токсини. Молекуляр-
ний захист бактеріальних клітин від фагоцитів.
Тканини, органи, організм. Дослідження

молекулярних механізмів регенерації тканин і
органів, захисту від інфекцій та утворення пух-
лин.  Молекулярна імунологія.
Вуглеводні, їх похідні, оксигено- та нітро-

геновмісні органічні речовини, гетероциклічні
сполуки, барвники та біологічно активні при-
родні сполуки як лікарські засоби.

Лабораторний практикум. 4. Визначен-
ня патологічних органічних компонентів сечі
(цукру, білку, ацетонових тіл). 5. Якісний екс-
прес-аналіз органічних лікарських засобів (пе-
релік препаратів за вибором для аналізу:
анальгін, АТФ, бутадіон, гліцерин, глюкоза,
діазолін, дібазол, димедрол, кальцій глюконат,
етанол, кодеїн фосфат, кофеїн-натрій бензонат,
метіонін, нітрогліцерин розчин 1%, новокаїн,
парацетамол, резорцин, сахароза, сульфацил-
натрій, стрептоцид, танін, терпінгідрат, урот-
ропін, фенол, формалін, фурацилін, хлоро-
форм, цитрамон; кислоти амінокапронова,
ацетилсаліцилова, бензойна, глютамінова,
лимонна, мефенамінова, саліцилова). 6. Якісні
реакції на деякі гормони (реакція на адреналін
гідрохлорид з феррум(III) хлоридом, діазоре-
акція; кольорові реакції, які доводять білкову
природу інсуліну; лужний гідроліз тиреоїди-
ну – препарату зі знежиреної та висушеної
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щитовидної залози великої рогатої худоби,
виявлення йоду в гідролізаті). 7. Якісні реакції
на вітамінні препарати (кислоти аскорбінова,
нікотинова та фолієва, піридоксин гідрохло-
рид, рибофлавін, рутин, токоферол ацетат,
тіамін бромід). Кількісне визначення вітаміну
С у рослинному матеріалі (шипшина, хвоя,
капуста, картопля, морква).

Тема 3.  Квантова хімія та медицина
(12 год.)

Перетворення хімічних сполук на канце-
рогени (фактори, приклади), особливості їх
електронної будови, загальний механізм кан-
церогенної дії.
Вільні радикали та канцерогенез, радикаль-

на теорія раку. Вплив іонізуючого випроміню-
вання на живі організми, променева хвороба.
Взаємозв’язок між електронною структу-

рою хімічних сполук та їх фармакологічною
дією (на прикладі сульфаніламідних препа-
ратів). Хіміотерапія, її засади.
Квантова генетика та квантова геронто-

логія.
Лабораторний практикум. 8. Виявлен-

ня алкалоїдів у траві термопсису, листях чаю,
зернах кофе, порошку какао. 9. Визначення
глікозидів у лікарських рослинах (фенолгліко-
зиду арбутіну – у толокнянці, антраглікозидів
– в алое та ревені).

Тема 4. Фізична хімія та медицина
(22 год.)

Хімічна термодинаміка та живі організми.
Біологічна термодинаміка. Енергетика про-
цесів життєдіяльності. Вуглеводи – «паливо
життя». Гомеостаз біохімічних та фізіологічних
характеристик як головна умова нормально-
го функціонування живого організму. Енерге-
тика процесів ожиріння та хворих клітин.
Шляхи ліквідації організмом підвищеної ент-
ропії.
Хімічна й біохімічна кінетика та каталіз.

Ферменти – біологічні каталізатори. Спе-
цифічність дії ферментів, особливості їх будо-
ви. Коферменти. Механізм ферментативного
каталізу. Шкідливі сполуки (пестициди, отру-
тохімікати та ін.) як інгібітори ферментів. Фер-
ментопатія. Використання іммобілізованих

ферментів. Терапевтична дія ферментів.
Значення розчинів для біології та медици-

ни. Дифузія та осмос у біологічних системах.
Застосування ізотонічних та гіпертонічних
розчинів у медицині. Кислотно-основна
рівновага та буферні системи організму. Кар-
бонатна, фосфатна, амінокислотна та білкова
буферні системи, молекулярні механізми їх дії.
Значення рН біологічних рідин організму (при-
клади), зміни кислотно-основної рівноваги
при різних захворюваннях. Ацидоз та алка-
лоз.
Електрохімічні явища та медицина. Зна-

чення окисно-відновних потенціалів для пе-
ребігу процесів життєдіяльності (біологічне
окиснення, м’язове скорочення) та лікування
раку.

Лабораторний практикум. 10. Вивчен-
ня властивостей гідролітичних ферментів на
прикладі амілази слини (термолабільність,
вплив температури на швидкість фермента-
тивного каталізу, специфічність дії, вплив рН
середовища, активаторів та інгібіторів). 11. Ви-
готовлення простого осмометра й робота з
ним. Вплив розчинів із різним осмотичним
потенціалом (гіпотонічного, ізотонічного,
гіпертонічного) на еритроцити й рослинні
клітини. 12. Виготовлення простих діаліза-
торів. Діаліззолю феррум(III) гідроксиду та
сольового розчину білка. 13. Виготовлення
буферних розчинів (ацетатного, амоніачного,
фосфатного). Дія кислот і лугів на буферні роз-
чини. Вплив розведення на буферну систему.
Вивчення буферної ємності біологічних рідин
(слина, кров, молоко).

Тема 5.  Хімічна технологія та медицина
(8 год.)

Медичні матеріали, можливі наслідки їх
контакту з біологічними системами. Вимоги
до медичних матеріалів.
Медичні полімери та сополімери (прикла-

ди), галузі їх використання. Синтез медичних
полімерів методами поліконденсації та по-
лімеризації, недоліки синтезу. Синтез штучно-
го інсуліну, полімерів-замінників плазми та
дезінтоксикантів, пролонгованих лікарських
форм (інтерферонів на полімерних носіях,
іммобілізованих ферментів).
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Неорганічні медичні матеріали (метали та
їх сплави, карбонові матеріали), галузі їх ви-
користання.
Механізми взаємодії медичних матеріалів

із біологічними системами (кров’ю, тканина-
ми, клітинами, біополімерами). Штучні орга-
ни, особливі вимоги до їх матеріалів.
Мікробіологічне виробництво антибіо-

тиків, ферментів, вітамінів, амінокислот і кор-
мових білків.

Лабораторний практикум. 14. Кольорові
реакції на деякі антибіотики нижчих рослин
(біуретова реакція на граміцидин, реакція Фоля
на пеніцилін, проби на стрептоміцин і тетра-
циклін з феррум (III) хлоридом, реакція комп-
лексоутворення левоміцетину з купрум (II)
сульфатом). 15. Визначення та розділення біо-
логічно активних природних сполук методом
тонкошарової хроматографії (речовини для
визначення – аскорбінова та лимонна кисло-
ти, кофеїн; для розділення – гідролізат білка,
розчин суміші  вуглеводів, соняшникова олія).

Тема 6.  Фармацевтична хімія
та медицина (18 год.)

Сучасні проблеми й перспективи розвит-
ку фармацевтичної хімії. Розвиток фармацев-
тичної хімії на Україні. Засади класифікації фар-
мацевтичних препаратів.
Основні етапи пошуку лікарських речовин.

Джерела одержання лікарських речовин. Ос-
новні типи хімічних реакцій, які використо-
вуються для синтезу лікарських речовин. Су-
часні методи встановлення структури орга-
нічних лікарських речовин.
Сучасні методи фармацевтичного аналізу.

Загальні принципи випробування справж-
ності лікарських речовин. Способи встанов-
лення доброякісності. Основні методи
кількісного визначення лікарських речовин.
Загальні засади оцінки якості лікарських

форм. Класифікація лікарських форм та особ-
ливості їх аналізу. Стабільність та умови збе-
рігання лікарських засобів.
Фармакокінетика та біофармація. Способи

встановлення біодоступності ліків. Мета-
болізм лікарських речовин.

Лабораторний практикум. 16. Аналіз
нестійких лікарських форм (розчин гідроген
пероксиду 3%, розчин амоніаку 10%, розчин

йоду спиртовий 5%, розчин формаліну, роз-
чин хлоридної кислоти розведений; визначен-
ня кількісного вмісту амоніаку в нашатирно-
анісових краплинах). 17. Аналіз лікарських
форм промислового виробництва (таблеток
– аспірину, анальгіну, парацетамолу, кислоти
аскорбінової; ін’єкційних форм – ізотонічного
розчину натрій хлориду, розчинів кальцій хло-
риду 10% та магній сульфату 10%). 18. Аналіз
лікарських форм внутрішньоаптечного вироб-
ництва (очних крапель – розчину цинк суль-
фату 0,25% та розчину кислоти борної 2%;
мазей – саліцилової 2% та бензойної).

Тема 7. Узагальнення. Хімія та медицина
– важливий тандем (8 год.)

Глобальна проблема збереження здоров’я.
Загальні тенденції розвитку хімії в контексті
вирішення завдань медицини, значні здобут-
ки в синтезі лікарських препаратів. Хімія та
медицина в боротьбі з алкоголізмом, курінням,
токсикоманією та наркоманією. Проблема кон-
тролю якості ліків в умовах хімічно-фармацев-
тичного виробництва та мережі аптечної
торгівлі.
Лікарська (рос. – лекарственная) хвороба.

Ортомолекулярна медицина. Фармакогенети-
ка. Концепція народної медицини. Здоровий
спосіб життя. Обережне ставлення до лікарсь-
ких рослин. Професійна орієнтація школярів
на спеціальності провізора-аналітика, фарма-
цевта та медичні спеціальності.

Підсумкова конференція зі спецкурсу
(тематика доповідей учнів). Ліки майбут-
нього. Природні джерела здоров’я, їх перева-
ги та недоліки. Хімія та хвороби сучасного
суспільства.
Основні вимоги до знань та вмінь учнів

1. Вимоги до засвоєння теоретичного на-
вчального матеріалу.
Розуміти зміст і вміти користуватись основ-

ними поняттями курсу; знати суть фізико-
хімічних, біохімічних та хіміко-технологічних
процесів, що вивчаються. Уміти характеризу-
вати лікарські речовини з позицій біонеорга-
нічної (біоорганічної) та фармацевтичної хімії.
На основі вивчених теорій і законів хімії

вміти встановлювати причинно-наслідкову
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залежність між складом, будовою, структурою,
властивостями, біологічною роллю та фарма-
кологічною дією речовин, робити з цього за-
гальні висновки.

2. Вимоги до засвоєння фактичного мате-
ріалу.
Знати приклади сполук елементів-органо-

генів, макро-, мікро- та ультрамікроелементів,
вуглеводнів, їх похідних, оксигено- та нітро-
геновмісних органічних речовин, гетероцик-
лічних сполук, барвників та біологічно актив-
них природних сполук, які використовують-
ся як лікарські засоби; їх склад, хімічну будову,
фізико-хімічні властивості, біологічну (фарма-
кологічну) дію, методи виділення та добуван-
ня, поширення в природі.
Розуміти роль хімічних наук у пізнанні роз-

витку природи, будови та функціонування
живих організмів, для створення корисних
речовин, в охороні життя та здоров’я.
Знати характерні реакції на біогенні еле-

менти (їх катіони і аніони) та біоорганічні мо-
лекули.

3. Вимоги до засвоєння хімічної мови.
Уміти складати і пояснювати зміст елект-

ронних та структурних формул молекул
лікарських засобів, записувати рівняння ре-
акцій, що характеризують властивості вивче-
них речовин, їх взаємозв’язок. Знати назви
типових представників неорганічних та
органічних лікарських засобів.

4. Вимоги до виконання хімічного експе-
рименту.
Знати правила роботи з вивченими фар-

макологічно активними речовинами та біохі-
мічними реагентами, їх вплив на організм.
Виконувати якісний експрес-аналіз та про-

стий кількісний аналіз лікарських засобів за
поданими методиками. Уміти розпізнавати
катіони й аніони біогенних елементів, біоор-
ганічні сполуки за характерними ознаками.

5. Вимоги до рішення задач та вправ.
Уміти розв’язувати задачі (засновані на

експериментальних даних), які пов’язані з
кількісним аналізом лікарських засобів та впра-
ви зі схемами синтезу та перетворення
лікарських сполук.
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Роман С. В., Крючок Л. М. Програма

факультативного курсу «Хімія та меди-
цина» для учнів старшої школи
Стаття містить авторську програму фа-

культативного курсу «Хімія та медицина»,
який спирається на первинні уявлення шко-
лярів про хімію життєвих процесів з курсу
основної школи та передбачає узагальнення,
систематизацію й поглиблення знань учнів
з хімії й біології життя, формування уявлен-
ня про наукову картину світу. Зміст програ-
ми курсу представлений 7 темами, кожна з
яких містить теоретичний матеріал, прове-
дення лабораторних досліджень розв’язан-
ня розрахункових задач і вправ. Курс базуєть-

ся на діяльнісному підході (майже половина
часу відведена на лабораторні дослідження)
та передбачає використання «здоров’язбері-
гаючих» технологій навчання.

Ключові слова: профільне навчання хімії,
старша школа, хімія та медицина, факульта-
тивний курс, програма.
Роман С. В., Крючок Л. Н. Программа

факультативного курса «Химия и меди-
цина» для учащихся старшей школы
Статья содержит авторскую программу

факультативного курса «Химия и медицина»,
который базируется на первичных представ-
лениях школьников о химии жизненных
процессов из курса основной школы и пред-
полагает обобщение, систематизацию и уг-
лубление знаний учащихся о химии и био-
логии жизни, формирование представления
о научной картине мира. Содержание про-
граммы курса представлено 7 темами, каж-
дая из которых включает теоретический ма-
териал, проведение лабораторных работ,
решение расчетных задач и упражнений.
Курс основан на деятельностном подходе
(практически половину времени отведено
на лабораторные исследования) и предпо-
лагает использование «здоровьесохраняю-
щих» технологий обучения.

Ключевые слова: профильное обучение
химии, старшая школа, химия и медицина,
факультативный курс, программа.

Roman S. V., Kruchok L. N. Program of
elective course of «Chemistry and medicine»
for a student of senior school

The article contains the author program of
elective course of «Chemistry and medicine», which
is based on the primary notion of schoolboys about
chemistry of vital processes from the course of
basic school and supposes generalization,
systematization and deepening of pupil’s
knowledge about chemistry and biology of life,
forming of conception of scientific picture of the
world. The table of contents of the course’s
program is presented 7 themes, each of which
includes theoretical material, realization of
laboratory works, decision of calculation tasks and
exercises. A course is based on active approach
(practically the half of time is taken on laboratory
researches) and the «save of health» technologies
of teaching supposes the use.

Key words: type teaching of chemistry, senior
school, chemistry and medicine, elective course,
program.
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ної та якісної роботи. Самостійна робота є
також удалим засобом індивідуалізації про-
фесійного навчання майбутніх ФШП. Учень
може відповідно до своїх навчальних мож-
ливостей опановувати теоретичний матері-
ал, вивчати додаткову інформацію, що відпо-
відає його уподобанням, нахилам та здібно-
стям, а потім самостійно здійснювати опра-
цювання теорії на практичних заняттях з ви-
користанням консультацій майстра виробни-
чого навчання.

Одним із засобів організації самостійної
роботи учнів ПТНЗ швейного профілю є ме-
тод проектів. Сутність цього методу полягає
в тому, що, опановуючи загальний навчаль-
ний матеріал, учень залучається до виконан-
ня комплексного завдання, яке має своєрідну
специфіку та певну предметну спрямованість
[8, с. 122]. Різнорівнева складність проектної
діяльності дозволяє надати учню завдання, яке
буде повністю відповідати його особистим
якостям, навчальним можливостям, інтересам
та нахилам. Таким чином, навчальна
діяльність учня підпорядковується меті вирі-
шення проектного завдання, а організація всієї
його навчальної діяльності здійснюється шля-
хом планування його проектної діяльності.

Метод проекту є вдалим засобом індиві-
дуалізації професійної навчальної підготовки.
Це пояснюється тим, що в межах одного про-
екту можливе поєднання теоретичного та
практичного курсу дисциплін, виконання ок-
ремого, близького до реального виробничого
завдання, яке потім може бути використано
учнем у практичній діяльності.

Проект може містити міжпредметні зав-
дання з таких дисциплін, як «Матеріалознав-
ство», «Конструювання одягу» та «Техноло-
гія виготовлення одягу», поєднувати теоре-
тичне опрацювання окремих питань, дослід-
ницьку, навіть експериментальну діяльність
учня та практичне втілення окремих резуль-
татів роботи. Завдяки цьому учень отримує
навички вирішення багатофакторних, комп-

лексних, близьких до реальної виробничої
ситуації на швейному виробництві завдань.

Організація самостійної роботи учнів ба-
зується на тому, що цей різновид навчаль-
ної діяльності розглядається в контексті і
класної, так і позакласної навчальної робо-
ти [6, c. 91]. Самостійну роботу учнів у ме-
жах навчальних проектів у контексті інди-
відуалізації професійної підготовки ФШП
слід розглядати за етапами виконання про-
екту учнями. Проектна діяльність учня скла-
дається з чотирьох етапів: пошукового, кон-
структорського, технологічного, оцінюваль-
ного [3, с. 98]. На рис. 1 схематично зобра-
жено технологію організації самостійної на-
вчальної діяльності учнів на етапах виконан-
ня проектного завдання.

На пошуковому етапі учні самостійно на-
магаються визначити проблемне питання, що
постане в основу їх проектного завдання. Свій
вибір учні роблять на основі наявних знань,
уподобань, інтересів та нахилів, попередньо
здійснивши теоретичне опрацювання питан-
ня. Викладач консультує та надає поради, у
випадку, коли учень не може самостійно виз-
начити тему, запропонувати варіанти, але
саме самостійне теоретичне опрацювання пи-
тання формує навички аналізу літератури, си-
стемного мислення та відповідального став-
лення до навчання та праці.

Самостійна побудова календарного плану-
графіка виконання навчального проекту
відіграє роль формування навичок плануван-
ня роботи, розподілу робочого часу, адекват-
ної оцінки своїх сил та можливостей щодо
виконання поставленого завдання та окремих
його етапів у заплановані терміни. Учень на-
магається самостійно керувати процесом своєї
навчальної й практичної діяльності, раціо-
нально використовувати наявний час, відпо-
відально підходити до виконання самостійно
побудованого плану-графіка.

Діяльність учня щодо визначення первин-
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них шляхів розв’язання поставленого завдан-
ня перш за все базується на його самостійній
діяльності з дослідження теоретичних основ
проблеми, що вирішується, наявних міжпред-
метних зв’язків, технологічних та художніх
особливостей проектного завдання. Це доз-

воляє виявити й підвищити евристичні якості
учня, здатність до генерації продуктивних
рішень та самостійної пошукової діяльності в
напрямку вирішення проблеми.

Самостійна робота на конструкторському
етапі проектної діяльності базується на вико-

Рис 1. Технологія організації самостійної навчальної діяльності учнів
на етапах виконання проектного завдання
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Самостійне визначення проблемного питання та 
висування пропозицій щодо змісту проектного 
завдання; теоретичне опрацювання обраного напрямку, 
отримання первинних відомостей щодо обраного 
завдання; планування проектної діяльності, визначення 
графіка виконання окремих частин проекту; 
дослідження теоретичних основ вирішення обраного 
завдання, визначення первинних шляхів його 
розв’язання. 
 

Самостійна класна та позакласна робота з вивчення 
теоретичних основ конструювання та моделювання 
обраного виду швейних виробів та їх елементів; 
вибір методу конструювання, здійснення 
конструкторської частини проектного завдання: 
підготовка конструкторської документації для 
технологічної стадії; 
пошук дизайнерських рішень та можливості їх 
застосування під час виконання проекту. 

Теоретичне опрацювання питань, що стосуються 
виконання проектного завдання; 
виконання контрольної роботи з технології швейних 
виробів; 
практична діяльність у виробничих майстернях з 
виконання проектного завдання.  

Презентування швейного виробу на спеціалізованих 
заходах, захист результатів виконання проектного завдання. 

Самостійна робота в межах навчального проекту в контексті 
індивідуалізації професійного навчання майбутніх ФШП на 

різних етапах проектної діяльності 
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ристанні засобів комп’ютерних технологій
(системи автоматизованого виробництва
(далі САПР) швейних виробів). Вищезазначені
можливості індивідуалізації шляхом викорис-
тання САПР дозволяють учням у межах ауди-
торної роботи вивчати матеріал навчальної
дисципліни «Конструювання одягу» на різних
рівнях складності. На занятті викладач може
приділити окрему увагу тим учням, тематика
проекту яких відповідає темі заняття та спря-
мувати їх навчальну роботу в аудиторії в на-
прямку, що найбільш відповідає специфіці їх
проекту. Учні самостійно, але під керівницт-
вом викладача, здійснюють креслення та по-
будову моделі в спосіб, який потрібен для ви-
конання проекту. Таким чином, у межах ауди-
торної роботи одночасно вивчається загаль-
нообов’язкова програма та самостійно опано-
вуються окремі (індивідуально зумовлені) ас-
пекти теми. Надалі учні самостійно, користу-
ючись наявними знаннями та навичками,
здійснюють моделювання та конструювання
майбутнього виробу та досягають мети кон-
структорського етапу.

Технологічний етап проектної діяльності
учнів пов’язаний із самостійним теоретичним
опрацюванням матеріалу, що стосується ви-
конання їх завдання. Тут використовується
самостійна робота з навчальними посібника-
ми, ресурсами мережі Інтернет та виконання
письмових контрольних робіт з навчальної
дисципліни «Технологія виготовлення одягу».
Тематика контрольних робіт добирається
відповідно до особливостей проектного зав-
дання та її вибір має на меті всебічний теоре-
тичний розгляд питань, які стосуються тих
технологічних засобів, що будуть використані
учнями на практиці.

Робота учнів у виробничих майстернях
має самостійний характер. Усі технологічні
операції вони здійснюють самостійно з вико-
ристанням консультацій майстра виробничо-
го навчання. Майстер виробничого навчан-
ня, отримавши результати контрольних робіт
з технології швейних виробів, має можливість
спланувати свою діяльність щодо керування

практики учнів. Це зумовлюється тим, що
йому заздалегідь відомий рівень теоретичної
підготовки окремих учнів і він може визначи-
ти, яким чином спрямовувати й на якому етапі
робити акценти в самостійній практичній
діяльності учнів.

На оцінювальному етапі виконання про-
екту учні, які вдало впоралися з завданнями,
самостійно обирають шляхи презентування та
позиціювання свого швейного виробу. Учні
беруть участь у конкурсах, виставках, ярмар-
ках та інших заходах, самостійно захищають
свою роботу та ті можливі технологічні, ху-
дожні, конструкторські рішення, що вони зап-
ропонували.

Отже, організація самостійної роботи
учнів ПТНЗ швейного профілю в межах на-
вчальних проектів є одним з напрямків ви-
рішення питання індивідуалізації їх профе-
сійної підготовки. Специфіка організації на-
вчального процесу в ПТНЗ швейного про-
філю та змісту навчання потребують їх ура-
хування під час організації самостійної на-
вчальної діяльності учнів. Значна частина
проектного завдання виконується в межах
самостійної роботи, таким чином, організа-
ція самостійної роботи учня повинна вра-
ховувати особливості використання проек-
тного методу. У статті викладено зміст та
послідовність дій учасників навчального
процесу в напрямку індивідуалізації само-
стійної роботи учнів у межах діяльності з ви-
конання навчальних проектів. Визначені
особливості самостійної навчальної діяль-
ності учня на пошуковому, конструкторсь-
кому, технологічному та оцінювальному ета-
пах виконання навчального проекту.

Подальший розвиток питання індивідуа-
лізації професійної підготовки ФШП пов’я-
заний з дослідженням організації аудиторної
роботи учнів ПТНЗ. Індивідуалізація аудитор-
ної роботи учнів ПТНЗ досліджена неповною
мірою, а специфіка процесу підготовки ФШП
додає цьому питанню ще більшу акту-
альність.
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го профілю

У статті наведено результати розробки
технології організації самостійної роботи
учнів ПТНЗ швейного профілю в межах на-
вчальних проектів з метою індивідуалізації їх
професійної підготовки.
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сійна підготовка фахівців швейного профілю
Родионова Н. Н. Самостоятельная ра-

бота в рамках учебных проектов как спо-
соб индивидуализации подготовки специ-
алистов швейного профиля

В статье представлены результаты разра-
ботки технологии организации самостоя-
тельной работы учеников ПТУЗ швейного
профиля в рамках учебных проектов с це-
лью индивидуализации их профессиональ-
ной подготовки.

Ключевые слова: самостоятельная рабо-
та, метод проектов, индивидуализация обу-
чения, профессиональная подготовка специ-
алистов швейного профиля.
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ПРОЦЕСИ, що відбуваються в со-
ціально-політичному, економічному

й духовному житті нашого суспільства, зміни
на ринку праці, підвищення суспільних вимог
до рівня професіоналізму та конкурентоспро-
можності майбутнього фахівця спонукають до
вирішення актуальної проблеми сучасної си-
стеми професійної освіти, пов’язаної з фор-
муванням особистості  працівника, його  діяль-
ності в умовах ринкової економіки. Тому сьо-
годні головним завданням навчальних зак-
ладів системи професійно-технічної освіти –
є професійна підготовка кваліфікованих робі-
тничих кадрів для різних галузей промисло-
вості, сільського господарства, сфери обслу-
говування.

Успішно вирішувати проблеми виховання
майбутніх робітників і молодших спеціалістів
в системі професійно-технічної освіти здатна
нова генерація інженерно-педагогічних пра-
цівників, які усвідомлюють значення профе-
сійного виховання на нинішньому етапі роз-
витку суспільства, які  підготовлені до вихов-
ної діяльності в нових умовах функціонуван-
ня професійно-технічних навчальних закладах
(ПТНЗ). Важливими складовими, що не-
обхідні майбутньому інженеру-педагогу для
здійснення виховної діяльності з учнями
ПТНЗ, є професійна спрямованість на вихов-
ну діяльність у системі професійно-технічної
освіти; професійні уміння реалізації виховної
функції інженера-педагога, що формуються на
базі набутих знань теорії та методики вихов-
ної роботи у ПТНЗ; професійно важливі якості
інженера-педагога, які мають забезпечити
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успіх виконання майбутнім інженером-педа-
гогом виховної функції.

Метою підготовки майбутніх інженерів-
педагогів до виховної діяльності є високомо-
ральна і професійно компетентна особистість
інженера-педагога з професійно необхідними
якостями та сформованою професійно-педа-
гогічною підготовкою до здійснення виховної
діяльності у ПТНЗ.

Важливий елемент професійної підготов-
ки, який забезпечує ефективність дидактич-
ного процесу, – це професійно-педагогічна
культура викладача, рівень його готовності до
практичного втілення своїх знань у навчаль-
но-виховний процес, ступінь виявлення в
його діяльності рис організатора, вихователя.
Основним моментом  інженерно-педагогіч-
ної  освіти  є  розвиток комплексу здібностей
майбутнього інженера-педагога, перш за все
в рамках функціональної моделі інженерно-
педагогічної діяльності. Розвиток здібностей
досягається не тільки прямим шляхом, а й за-
гально-педагогічним  впливом, де все навко-
лишнє освітнє середовище стимулює, ініціює
самопізнання, самоактуалізацію, саморозви-
ток. Знання й уміння не  накладаються на учня
як на об’єкт навчання, а усвідомлюються як
умови і засоби досягнення успіху в навчанні,
житті та професійній діяльності, тим самим
трансформуючись в професійно важливі
здібності та особистісні якості [1, с. 171].

Унаслідок підготовки до виховної діяль-
ності у майбутніх інженерів-педагогів повин-
на виникнути потреба здійснювати виховний
вплив на іншу людину, і цю потребу буде спря-
мовано на подальшу виховну діяльність та
діяльність щодо самовдосконалення та само-
виховання. Таким чином, процес професій-
ного виховання майбутніх інженерів-педагогів
має перейти у внутрішню потребу самовихо-
вання – до свідомої, планомірної, систематич-
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ної роботи над собою з метою вдосконален-
ня або формування професійно важливих яко-
стей, необхідних для здійснення виховної
діяльності в умовах ПТНЗ. Система підготов-
ки майбутніх інженерів-педагогів повинна
стати базовою для виникнення прагнення до
саморозвитку, досягнення вершин професій-
ної майстерності у сфері виховання учнів
ПТНЗ. Це прагнення повинно бути сформо-
вано у процесі внутрішньої діяльності особи-
стості, коли виникають психічні механізми,
процеси, стани тощо.

Підготовка  викладачів  має бути  спрямо-
вана  на реалізацію  двох  найважливіших
вимог  до  особистості  фахівця:  бути висо-
кокваліфікованим інженером і справжнім про-
фесійним педагогом. При цьому  інженерна
та  педагогічна  освіти  повинні  бути  взаємо-
зумовленими. Інженер повинен уміти диви-
тися на свою справу очима педагога, а педа-
гог — очима інженера. Професійна діяльність
інженера-педагога як сукупність дій і опе-
рацій, що реалізуються відповідними група-
ми умінь, була предметом наукового дослі-
дження Е.Ф. Зеєра. Учений виокремив функції,
які інженер-педагог реалізує у процесі діяль-
ності: функції-цілі (навчальна, виховна й роз-
виваюча), і функції-операції (методична, ви-
робничо-технічна, організаторська і діагнос-
тична) [2, с. 42].

Таким чином, специфічні, на перший по-
гляд, дії інженера-педагога слід розглядати в
межах проектного (проведення розрахунково-
аналітичних робіт), конструктивного (не-
складне  ремонтування   та  підготовка до на-
вчального процесу виробничого обладнання,
підготовка  виробничо-технічної  докумен-
тації,  виконання  робітничих операцій) та
організаторського  (керівництво  технічною
творчістю  учнів) компонентів педагогічної
системи. Але  ж  специфіка  змісту,  методики
викладання виробничого навчання та дис-
циплін профтехциклу суттєво відрізняє рівень
професійної підготовки інженерів-педагогів
від шкільних учителів, викладачів  загально-
освітнього циклу ПТУ. Оскільки порівняно з
учителем загальноосвітньої школи інженер-
педагог повинен викладати  велику кількість

навчальних предметів, головним  принципом
при його навчанні у ВНЗ повинен бути і є
принцип педагогічної  спрямованості  викла-
дання  загальнотехнічних  та  інженерних дис-
циплін.  Тобто професійно-педагогічна
діяльність інженера-педагога за своєю суттю
є педагогічною, однак вимагає специфічних
інженерних знань та практичних  умінь. Ці
умови  детермінують вимогам до професійно
необхідних якостей інженера-педагога, а та-
кож до його особистості. Однак інженер-пе-
дагог суттєво відрізняється за кваліфікацією і
від інженера, і від учителя, тому гностичний,
проектувальний, конструктивний, комуніка-
тивний та організаційний компоненти  став-
лять   професійно-педагогічну діяльність май-
бутнього інженера-педагога в один ряд з
професійно-педагогічною діяльністю вчителя
загальноосвітньої школи, а виробнича квалі-
фікація споріднює його з кваліфікованим ро-
бітником промислового підприємства.

Гностичний компонент для  інженера-пе-
дагога характеризується здобуттям нових
знань у галузі навчальної дисципліни, про-
цесів педагогічного  спілкування, засобів вик-
ладання та виховання, а також засвоєнням
нової інформації про психологічні особливості
учнів та перетворення її для  досягнення мети
професійної освіти.

Проектувальний компонент для  інженер-
но-педагогічних  працівників реалізується че-
рез складання перспективно-тематичних
планів, прогнозування можливої поведінки
учнів у незвичайних ситуаціях, передбачення
труднощів  учнів під час вивчення окремих
розділів дисципліни, планування  заходів ви-
ховання та зняття  емоційної напруженості у
стосунках з навчальною групою.

Конструктивний  компонент здійснюєть-
ся при відборі навчального  матеріалу для на-
ступного уроку, розробленні раціональної
структури уроку, моделюванні  можливих ва-
ріантів  майбутнього педагогічного спілкуван-
ня з групою, урахуванні психологічних особ-
ливостей учнів під час побудови уроку та ви-
ховного процесу, матеріально-технічному та
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дидактичному забезпеченні уроку, участі в пе-
дагогічних радах тощо.

Комунікативний компонент більш за все
реалізується у виховному процесі й характе-
ризується здійсненням цілеспрямованих осо-
бистих контактів з учнями, зацікавленням їх
майбутньою діяльністю, установленням до-
цільних стосунків між учнями, педагогом і уч-
нями,  прагненням  викликати емоційний
відгук учнів активізацію їх роботи, побудову
індивідуального стилю спілкування з учнями,
враховуючи власні позитивні якості та недоліки.

 Організаційний компонент діяльності
інженера-педагога  в  умовах профтехучили-
ща можна проілюструвати проведенням за-
нять теоретичного та виробничого характе-
ру, позаурочними виховними заняттями,
організацією  екскурсій  та  позанавчальних
заходів, роботою учнів  на  різних етапах уро-
ку, педагогічним спілкуванням на уроці, само-
стійною роботою учнів з урахуванням їх інди-
відуальних  особливостей, а також власною
діяльностю з підготовці до уроку та його про-
веденні.

Зазначені функціональні компоненти пе-
ребувають у взаємозв’язку та властиві усім, хто
бере участь у навчально-виховному процесі.

Метою професійної підготовки інженерів-
педагогів до виховної роботи у ПТНЗ є іде-
альна модель кваліфікованого, професійно
мобільного, конкурентноспроможного робіт-
ника. Основними професійно значущими яко-
стями особистості майбутнього робітника є
творчість, відповідальність за результати
праці, активність, допитливість, ініціа-
тивність, самостійність, системність у праці,
самостійне застосуваннязнань і умінь у новій
ситуації. Система вимог виконання інжене-
ром-педагогом обов’язків вихователя подана
у професіограмі інженера-педагога. Серед них
виділяють вимоги до якостей та властивос-
тей особистості інженера-педагога, вимоги до
знань, умінь і навичок, якими для успішної
реалізації виховної функції повинен володіти
інженерно-педагогічний працівник [3, с. 36].
Окрім інтеграції технічної, психолого-педаго-
гічної підготовки, інженер-педагог повинен

мати поліфункціональну професійно-педаго-
гічну підготовку, тобто готуватися і як майстер
виробничого навчання, і як викладач дис-
циплін профтехциклу (спеціальних і загаль-
нотехнічних), і як керівник гуртка технічної
творчості. При цьому на усіх цих  посадах він
повинен бути вихователем, розуміти страте-
гію виховання професіонала і громадянина,
тобто незалежно від поточних ситуацій та
функцій, які він виконує, інженер-педагог по-
винен мати педагогічний інтерес. Й інтерес
до педагогічної професії, схильність займати-
ся нею, усвідомлення здібностей і характеру,
що відповідають професії, Н.В. Кузьміна на-
зиває найважливішою ознакою спрямованості
на педагогічну діяльність, яка характеризуєть-
ся інтересами, нахилами, переконаннями й
ідеалами особистості [4, с.16]. Цю думку роз-
виває А.П. Сейтешев і вказує, що професій-
ний інтерес виникає й розвивається в про-
цесі діяльності, а наслідком цього є цілеспря-
мована діяльність особистості [5, с. 70].

Таким чином, рівень виховної діяльності
майбутнього інженера-педагога у ПТНЗ зале-
жить від рівня розвитку професійно важливих
нахилів і здібностей. Процес підготовки май-
бутніх інженерів-педагогів до такої діяльності
необхідно спрямовувати на розвиток відпові-
дних здібностей із подальшою діагностикою.

Ґрунтуючись на зазначених поглядах нау-
ковців, професійно-педагогічну спрямованість
майбутніх інженерів-педагогів на виховну
діяльність в професійно-технічних навчальних
закладах визначаємо як комплекс соціально
значущих мотивів на здійснення виховної
діяльності у закладах системи професійно-тех-
нічної освіти, при сформованому інтересі до
взаємодії з вихованцями, наявності нахилів та
бажань реалізовувати виховну функцію інже-
нера-педагога в умовах ПТНЗ.
Висновки. Під час виховної діяльності

майбутньому інженеру-педагогу необхідна
інтеграція фундаментальних знань з загально-
технічних, спеціальних з психолого-педаго-
гічних дисциплін. Опанування студентами
фундаментальних цінностей пізнання науки,
культури, творчості, професії повинно стати
пріоритетним напрямком розвитку вищої ос-
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віти. Якщо сам інженер-педагог не буде дос-
конало володіти знаннями та уміннями з про-
фесії, він не зможе сформувати відповідні про-
фесійно-важливі якості, реалізувати профес-
ійне виховання учнів у ПТНЗ. Виховна робо-
та з учнями ПТНЗ є органічною складовою
процесу якісної професійної підготовки інже-
нера-педагога. Її мета полягає в створенні в
навчальному закладі профтехосвіти соціови-
ховного простору, який активно сприятиме
формуванню громадянської позиції учнів, їх
позитивних культурно-ціннісних орієнтацій,
особово-ціннісного ставлення до освіти, збе-
реження і примноження традицій навчально-
го закладу, вироблення умінь конструктивної
поведінки в сфері діяльності й на ринку праці.

Перспективи розвитку таких професійних
якостей, як вміння знати й розуміти студентів,
адекватно оцінювати їхні особистісні якості та
індивідуальний потенціал, творчість, відпо-
відальність, активність, системність у праці,
ініціативність та самостійність, у змозі забез-
печити ПТНЗ підготовленими до виховної
роботи з учнями інженерно-педагогічними
кадрами.
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Кашпур Т. О. Професійна підготовка

майбутнього інженера-педагога до вихов-
ної діяльності у професійно-технічних на-
вчальних закладах

У статті розглядаються перспективи роз-
витку професійних якостей інженера-педа-
гога. Аналізується стан та проблеми профе-
сійної підготовки інженерів-педагогів до ви-
ховної діяльності у професійно-технічних на-
вчальних закладах. Приділяється увага діям
інженера-педагога в межах компонентів пе-
дагогічної системи.

Ключові слова: професійна пдготовкк,
виховна діяльність, здібності.
Кашпур Т. А. Профессиональная под-

готовка будущего инженера-педагога к
воспитательной деятельности в профес-
сионально-технических учебных заведе-
ниях

В статье рассматривается перспектива
развития профессиональных качеств инже-
нера-педагога. Анализируется состояние и
проблема профессиональной подготовки
инженера-педагога к воспитательной дея-
тельности в профессионально-технических
учебных заведениях. Уделяется внимание
действиям инженера-педагога в пределах
компонентов педагогической системи.

Ключевые слова: профессиональная под-
готовка, воспитательная деятельность, спо-
собности.
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УДК 37. 034: 009: 61 – 057. 875

ФОРМУВАННЯ ціннісних
орієнтацій, розвиток цін-

нісної сфери майбутніх лікарів може
бути повноцінним тільки за умови за-
безпечення цілеспрямованого комп-
лексного навчально-виховного проце-
су, у процесі якого студенти оволоді-
ють необхідними аксіологічними знан-
нями, набудуть умінь та навичок
ціннісного ставлення до професії, змо-
делюють власну поведінку щодо
лікарської діяльності. Найбільш ефек-
тивним і багатовимірним процес фор-
мування ціннісних орієнтацій має бути
під час вивчення дисциплін соціаль-
но-гуманітарного циклу.

Розробка культурологічної, гумані-
стично спрямованої моделі, яка буде
спроможною реалізовувати антропо-
логічний вимір освіти, є об’єктом на-
укових інтересів багатьох сучасних
дослідників. На культуродомінантності
у навчально-виховному процесі наго-
лошують І. Бех, О. Бондаревська,
Є. Ільїн, Ф. Канак, Б. Ліхачов, М. Попов,
О. Пархоменко, П. Саух, О. Сухо-
млинська, Н.Чибісова.  Формування
ціннісних орієнтацій як одну з голов-
них задач сучасного виховання розг-
лядають Н. Асташова, П. Ігнатенко,
І. Зязюн, О.Норов,  Г. Онкович, А. Пав-

Скрябіна Т. О.
ліченко, А. Стойлик. Ролі вищої шко-
ли у формуванні ціннісної сфери мо-
лоді присвячені роботи В. Гриньової,
Л. Зязюн, В. Кузнецової, І. Кири-
чок,  О. Уваркіної  та ін.

Особливої уваги потребує транс-
формація, переорієнтація гуманітарної
освіти у вищій медичній школі.  Ме-
дицина належить до людиновимірних
сфер людської діяльності, тому наси-
ченість професійної, гуманітарної
підготовки майбутніх лікарів аксіоло-
гічним змістом  —  надзвичайно важ-
лива  задача сучасної освіти.

Метою нашої статті є окреслення
цілей та змісту вивчення соціально-гу-
манітарних наук у медичному універ-
ситеті. Відповідно до мети було по-
ставлено такі завдання:

• визначити  специфіку цілей і
змісту вивчення дисциплін соціально-
гуманітарного циклу у вищій медичній
школі;

• окреслити ціннісні уміння та на-
вички, які мають бути сформовані під
час аксіологічного навчання;

• визначити основні професійні якості
лікаря, на формування яких слід спряму-
вати навчально-виховний процес;

• з’ясувати можливості наповнен-
ня навчальних програм соціально-гу-
манітарних дисциплін аксіологічним
змістом.

Спостерігаючи за тенденціями
розвитку сучасної освіти й досліджу-
ючи ціннісні уявлення студентів,  ми
звертаємо особливу увагу на такі ас-
пекти:

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Ö²ËÅÉ ² ÇÌ²ÑÒÓ
ÂÈÂ×ÅÍÍß ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÈÕ
ÄÈÑÖÈÏË²Í Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÍ²ÑÍÈÕ ÎÐ²ªÍÒÀÖ²É
Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â-ÌÅÄÈÊ²Â

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² Ö²ËÅÉ ² ÇÌ²ÑÒÓ
ÂÈÂ×ÅÍÍß ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÈÕ
ÄÈÑÖÈÏË²Í Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß

Ö²ÍÍ²ÑÍÈÕ ÎÐ²ªÍÒÀÖ²É
Ó ÑÒÓÄÅÍÒ²Â-ÌÅÄÈÊ²Â
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• посилився інтерес педагогів,  науковців
до проблеми аксіологічного виховання, впро-
ваджені ідеї інтегральної аксіологічної освіти;

• у зв’язку з комерціалізацією медицини, з
негативним впливом ЗМІ на ціннісну сферу
молоді, падінням престижу професії лікаря
конче потрібно формувати в майбутніх лікарів
ціннісне ставлення до професії, до чужого
страждання; забезпечити усвідомлення сту-
дентами невідривності етичного, аксіологіч-
ного й лікувального компонентів;

• основою формування ціннісних орієн-
тацій майбутніх лікарів стане ціннісний зміст
понять «життя», «здоров’я», «сучасне медич-
не пізнання».

Спираючись на принципи цілепокладан-
ня (принцип соціальної обумовленості осві-
ти, принцип діагностичної спрямованості,
принцип прогностичної мети) [4], ми окрес-
люємо мету вивчення соціально-гуманітарних
наук у контексті формування ціннісних орієн-
тацій лікаря як оволодіння основами аксіоло-
гічних знань, набуття професійно цінних яко-
стей, формування ціннісних умінь та навичок
моделювання своєї діяльності, розвиток по-
треби до активної творчої роботи.

На думку більшості  дослідників, зміст на-
вчання являє собою сукупність знань, прак-
тичних вмінь та навичок, якими необхідно
оволодіти студентами у процесі навчання.
Окреслимо необхідне коло аксіологічних пи-
тань, засвоєння яких є доцільним для форму-
вання ціннісних орієнтацій майбутніх лікарів:

1. Ціннісна криза суспільства як соці-
ально-культурна проблема: ознайомлення з
поняттям «цінність», «ціннісне ставлення»,
«ціннісна поведінка»; залежність змісту цінно-
стей від функціонування й соціальних мож-
ливостей ідеології; розуміння ціннісної кризи;
експансія чужих цінностей; національні
ціннісні стереотипи, що можуть протистояти
чужим цінностям; шляхи та засоби подолан-
ня ціннісної кризи; суспільно-історична прак-
тика як критерій істинності цінностей; люди-
новимірність цінностей та їх системних утво-
рень; аксіологічна природа сутності людини;

обізнаність та толерантність як запорука
співіснування різних ціннісних  систем у
суспільстві; залежність вибору майбутнього
від цінностей, які визначають цей вибір.

2. Історія виникнення й формування
аксіології: зародження й розвиток аксіології
як галузі філософського знання; поява думок
про моральні цінності (Л. Валла), про неза-
лежність політичних цінностей від релігії та
моралі (Н. Макіавеллі) за часів епохи Відрод-
ження; аксіологія і псевдоаксіологія; методо-
логічний вплив аксіології на розвиток науко-
вого пізнання; цінність – одна з основних ка-
тегорій людства, яка визначає характеристи-
ку людини та її діяльності; розробка сучасних
концепцій та уявлень про цінності.

3. Механізми формування ціннісної
свідомості людини: ціннісний вимір людсь-
кої діяльності; аксіосфера культури (М. Каган)
як середовище збереження загальногумані-
стичних людських цінностей; місце ціннісних
орієнтацій у ціннісній свідомості; формуван-
ня ціннісних понять і ціннісних ставлень че-
рез оцінку й оцінююче судження; ціннісні орі-
єнтації й загальноприйняті норми поведінки;
три аспекти будови духовної предметності:
(онтологічний, аксіологічний і праксеологіч-
но-проективний).

4. Аксіологічний інструментарій, мето-
дика ціннісного підходу в лікарській роботі:
ціннісний підхід як засіб реалізації гуманістич-
ного призначення медицини; невідривність
ціннісного й лікувального компонентів як оз-
нака лікарства; основні принципи лікарюван-
ня; відповідність ціннісних орієнтацій основ-
ним принципам лікарювання; зумовленість
змін мотиваційної системи пізнавально-роз-
вивальної діяльності лікаря  його ціннісними
орієнтаціями; аксіологічний аналіз сучасної
системи охорони здоров’я; професійний пор-
трет лікаря, який реалізує ідею ціннісного
підходу до лікарської діяльності; ціннісні оріє-
нтації як спрямованість на постійний особи-
стісний розвиток та самовдосконалення.

5. Ціннісні орієнтації медика: гуманізм
як основоположний принцип світової куль-
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тури й медицини; концепція «благоговіння
перед життям» А. Швейцера; особливості
ціннісної сфери лікаря; професійно необхідні
якості медика; соціальна спрямованість меди-
цини й лікарства; культурологічні принципи
медицини; новітні напрями медицини (вале-
ологія, біоетика) як пошук шляхів подолання
протиріч між природознавчими науками та
аксіологією, науковим аналізом і моральними
принципами науковців; ціннісні орієнтації та
деонтологія лікаря.

6. Соціально-гуманітарні дисципліни
як транслятор суспільно-історичного дос-
віду людства, фундаментальних загально-
людських цінностей: гуманізації та гуманіта-
ризація як провідний курс сучасної вищої ос-
віти; інтеграція науково-медичних і соціаль-
но-гуманітарних знань як запорука  належної
професійної підготовки майбутніх лікарів; ак-
сіологія як складова блоку соціально-гумані-
тарних дисциплін; значення аксіологічних
знань  для майбутньої професійної діяльності;
філософський зміст  таких феноменів, як жит-
тя і смерть, здоров’я і хвороба, природне і со-
ціальне; аксіологічна культура як результат
цілеспрямованого процесу вивчення соціаль-
но-гуманітарних дисциплін.

Сформовані ціннісні орієнтації передбача-
ють наявність вмінь та навичок щодо ціннісно-
го оцінювання явищ та предметів, формуван-
ня ціннісного ставлення до світу, ціннісного
моделювання власної поведінки. У контексті
нашого дослідження загальнопедагогічне зна-
чення поняття «уміння» ми розглядаємо як
набуту здатність до застосування ціннісного
підходу у власній професійній лікарській діяль-
ності, яка ґрунтується на актуалізації необхід-
них аксіологічних знань і навичок, креатив-
ному застосуванні аксіологічного інструмен-
тарію в роботі з пацієнтами, колегами, се-
реднім та молодшим медичним персоналом.

Конструювання структури вмінь стало
результатом аналізу педагогічного досвіду

ціннісного виховання, наукових досліджень з
проблем впровадження аксіологічної освіти у
вищій школі, особливостей професійної діяль-
ності лікарів.

За основу конструювання нашої структу-
ри ми взяли класифікацію Н. Кузьміної [1] і
виділили гностичні, проектувальні, конструк-
тивні, організаторські й комунікативні вміння.
Гностичні вміння передбачають здатність

оцінювати соціальну ситуацію в суспільстві
та медицині; уміння відзначати особливості
конкретної ситуації в лікарській практиці, виз-
начати психолого-характерологічні особли-
вості кожного пацієнта; уміння піддавати ос-
мисленню власну діяльність, її способи та
поведінку; уміння передбачати результати
своєї діяльності, запобігати ятрогеніям.
Проектувальні вміння становлять умін-

ня визначати цілі й завдання застосування
ціннісного підходу в лікуванні пацієнтів різно-
го віку, соціального статусу, релігійних вірос-
повідань; уміння самостійно проектувати ак-
сіологічну діяльність; здатність передбачати
можливі труднощі та недоліки в лікуванні в
контексті деонтологічної поведінки; здатність
до розвитку власної аксіологічної свідомості,
до переоцінки цінностей.
Конструктивні вміння полягають у  здат-

ності будувати свою поведінку у взаємодії з
пацієнтом та його родичами; умінні створю-
вати атмосферу, максимально придатну для
реалізації взаємних зусиль щодо досягнення
результатів лікування; здатності будувати
ціннісні стосунки довіри, взаємоповаги і взає-
морозуміння з пацієнтом, колегами та підлег-
лими; умінні уникати конфліктних ситуацій,
прагнути створення психологічно сприятли-
вого клімату для підтримки пацієнта, полег-
шення його страждань.
Організаторські вміння полягають у

здатності створювати умови, що сприяють
психологічному комфорту хворого; здатності
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організовувати лікарській процес  з метою не
тільки повернення фізичного здоров’я, але й
корекції психологічного стану хворого; умінні
творчо застосовувати ціннісний підхід у
лікарській діяльності, забезпечувати наявність
ціннісного компонента в лікуванні; здатності
аналізувати, коригувати та регулювати влас-
ну ціннісну поведінку, критично аналізувати
свої помилки й відповідати за них.
Комунікативні вміння передбачають

уміння встановлювати міжособистісні стосун-
ки з пацієнтами шляхом індивідуальної кому-
нікації на основі взаємоповаги; уміння вста-
новлювати контакти з родичами пацієнта, за-
лучати їх до лікарського процесу з метою ство-
рення оптимальних умов для одужання;
здатність емоційно заряджати пацієнта та
спрямовувати його на подолання хвороби,
мобілізовувати емоційно-психологічні ресур-
си хворого на боротьбу з болем; уміння воло-
діти собою, поводитися з пацієнтами й
підлеглими ввічливо, керувати власними емо-
ціями та почуттями, уникати проявів власної
роздратованості.

Професія лікаря вимагає високої внутріш-
ньої культури. Це означає, що у лікаря має бути
здатність співвідносити свою діяльність, вчин-
ки, бажання з системою уявлень про добро
та зло. Зазначена здатність є одним з проявів
ціннісних орієнтацій людини. Базовою профе-
сійною якістю лікаря, на нашу думку, є емпатія
– тонке порозуміння, співпереживання психо-
логічного стану іншого.

Другою дуже потрібною професійною як-
істю ми вважаємо людяність і почуття влас-
ної гідності. Ця риса є провідною в характері
лікаря. Життєвий девіз М.І. Пирогова —
«Бути людиною серед людей» – має стати за-
повітом майбутнім лікарям. Людяність і почут-
тя власної гідності є проявом внутрішньої інте-
лігентності та духовної щедрості. Почуття
власної гідності виявляється у приязні до ко-
рисних порад колег і переконливому відхи-

ленні шкідливих пропозицій, у порядності та
безкорисливості. Ця риса набуває особливої
ваги в умовах комерціалізації медицини.

Чільне місце серед професійно важливих
якостей посідають делікатність і витри-
маність. Делікатність ми розуміємо як дотри-
мання почуття міри у спілкуванні з пацієнтом,
скромність і соромливість у будь-яких випад-
ках, обережність під час збирання анамнезу
та обговоренні можливих тактик лікування;
уміння відчувати емоційний стан пацієнта.
Делікатність є особливо значимою для пси-
хотерапевтичного лікування хворого, де не-
обхідно знайти потрібні слова, організувати
умови спілкування, щоб не образити пацієн-
та, не завдати йому душевного болю, не при-
низити його людської гідності. Для реалізації
делікатності велике значення має витри-
маність, яку ми  окреслюємо як здатність во-
лодіти своїми емоції, приховувати роздрато-
ваність та втомленість,  психологічну міць.

Завершують наш перелік суворість,  само-
відданість і сміливість. Ми вже зазначали у
нашому дослідженні, що гуманізм лікаря особ-
ливого роду: зброєю лікаря є не жалість, а на-
дання швидкої допомоги, яка позбавить від
страждання. З іншого боку, суворість лікаря не
має нічого спільного з жорстокістю. Суворість
медика послідовна, вона забезпечує чітке ви-
конання всіх лікувальних заходів та дотриман-
ня режиму для досягнення мети – полегшити
біль, повернути здоров’я. У лікарстві потрібна
розумна благородна сміливість, навіть
здатність до ризику, який, проте, повинен ба-
зуватися на спостереженнях та виваженості.
Самовідданість є одним із сенсів життя.

Виховання професійно значущих якостей
у майбутнього лікаря є засобом формування
ціннісних орієнтацій медика:  ці якості реалізу-
ють ідею ціннісного ставлення до професії,
спираючись на розумінні справжніх цінностей.

З метою аксіологізації освіти у вищій ме-
дичній школі нами  був розроблений зміст
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навчання соціально-гуманітарних дисциплін
в контексті формування ціннісних орієнтацій
як складової аксіологічної культури майбут-
нього лікаря. Базовими компонентами його є
аксіологічні знання, вміння та навички
ціннісного ставлення до професії, ціннісна
поведінка медика, які націлюють лікарів на
розуміння людини, її життя та здоров’я як го-
ловних цінностей буття.

Задача вищої медичної школи полягає не
тільки в озброєнні майбутніх фахівців необхід-
ними професійними знаннями, але й форму-
ванні стійкої системи ціннісних орієнтацій з
урахуванням специфіки навчального закладу,
майбутньої професії. Найбільш ефективним та
багатовимірним процес формування ціннісних
орієнтацій має бути під час вивчення дис-
циплін соціально-гуманітарного циклу. У кон-
тексті нашого дослідження ми вважаємо доц-
ільним коректування робочих навчальних про-
грам дисциплін «Філософія», «Соціологія»,
«Основи загальної психології та педагогіки»,
«Культурологія» з включенням питань, присвя-
чених вивченню цінностей, ціннісного став-
лення до світу, ціннісних орієнтацій.

Ураховуючи міждисциплінарний характер
поняття «цінність», вважаємо за потрібне на-
голосити, що формування ціннісних орієн-
тацій повинно бути системостворюючим та
системоорганізуючим компонентом усього
соціально-гуманітарного навчання у вищій
школі. Зазначена особливість  поняття
«цінність» забезпечує взаємозв’язок та інтег-
рацію всіх навчальних дисциплін  у процесі
формування системи ціннісних орієнтацій.

Курс «Філософія» є базовим у системі гу-
манітарних дисциплін. Завдання курсу – оз-
найомити студентів з основними положен-
нями філософії як науки про основи буття.
Крім теоретичних постулатів філософії, люди-
на з вищою медичною освітою повинна зас-
воїти шляхи пізнання, засоби здійснення жит-
тя. У контексті нашої роботи надзвичайно
важливим є погляд на філософію М. Мамар-
дашвілі, який вбачав у ній рефлексію на за-

гальні форми, способи людського життя, до-
цільної поведінки індивіда [2].

У курсі «Філософія» майже всі теми зорі-
єнтовані на знання аксіології, оскільки, по-пер-
ше, аксіологія є специфічною сферою філо-
софської науки, а по-друге, все більшого зна-
чення набуває ціннісно-регулятивна функція
філософії, яка співвідносить цілі й засоби
пізнання з гуманістичними ідеалами, даючи
їм соціально-етичну оцінку.

Курс «Соціологія та медична соціологія»
розроблений з урахуванням специфіки про-
фесії лікаря. Проте можна передбачити, що
деякі корекції дозволять студентам краще ус-
відомити аксіологічний вимір дисципліни про
суспільство.

Метою курсу «Основи загальної психології
та педагогіки»  є закладення базису психоло-
гічного грамотності майбутніх лікарів, надан-
ня їм можливості оволодіти системою психо-
лого-педагогічних знань, які є підґрунтям фор-
мування медико-психологічних умінь,  особ-
ливого бачення проблем хворої людини; на-
вчання студентів правильно обирати стиль
спілкування та методи самоосвіти та самови-
ховання. Окремим питанням  у блоці «Осно-
ви педагогіки» є тема «Виховання лікаря»,
необхідними підтемами якої, на наш погляд, є
розгляд виховання як соціально-культурної
політики держави і як самовиховання. Незва-
жаючи на різницю між зазначеними розумін-
нями процесу, спільним для майбутнього ліка-
ря є виховання всебічного віднесення влас-
них дій до таких цінностей, орієнтація на які
зумовлює гуманістичний підхід у сфері охо-
рони здоров’я, розвитку суспільства загалом.

Вивчення дисципліни «Культурологія»
передбачає розвиток загальної культури  та
основ професійної культури майбутніх лікарів
через інтерпретування особливостей різних
культурних епох, аналіз тенденцій культурно-
го розвитку України, усвідомлення основних
форм і напрямків розвитку світової культури,
усвідомлення мистецтва як феномена культу-
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ри. Відомий український дослідник аксіоло-
гічної проблематики М.В. Попов запропону-
вав поняття «культурологічний фон аксіоло-
гічного буття медицини»[3, с. 25], детальне об-
говорення якого зі студентами медичних уні-
верситетів може бути плідним для процесу
формування ціннісних орієнтацій майбутніх
лікарів. Логічним продовженням курсу «Куль-
турологія»  було введення до навчальної про-
грами вищих медичних навчальних закладів
елективного курсу «Медицина та художня
культура», завданнями якого визначено ана-
лізувати світові та національні культурні
цінності, пояснювати принципи та методи-
ки взаємозв’язку медицини та художньої куль-
тури, визначити функції художньої культури в
процесі утворення та становлення медици-
ни як професійного знання.

Підсумовуючи розробку змісту навчання
соціально-гуманітарних дисциплін у контексті
формування ціннісних орієнтацій у майбутніх
лікарів, зазначимо, що базовим компонентом
гуманітарної освіти слід визначити аксіоло-
гічний, застосування якого дозволить одержу-
вати істинне знання, виробляти соціально-
гуманістичні рішення, моделювати ціннісну
поведінку щодо професійної діяльності та сус-
пільства.
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змісту вивчення соціально-гуманітарних
дисциплін  у контексті формування
ціннісних орієнтацій у студентів-медиків

У цій статті розглядаються особливості
мети та змісту вивчення соціально-гуманітар-
них дисциплін, зазначаються ціннісні уміння
й навички, які необхідно сформувати у сту-
дента в процесі гуманітарної освіти у вищій
медичній школі. Автор виділяє основні про-
фесійні якості доктора, на формування яких
повинен бути направлений аксіологічно орі-
єнтований навчально-виховний процес.

Ключові слова: медицина, аксіологічне
навчання, цінність.
Скрябина Т.А. Особенности целей и содер-

жания изучения социально-гуманитарных
дисциплин в контексте формирования цен-
ностных ориентаций у студентов-медиков

В данной статье рассматриваются осо-
бенности цели и содержания изучения со-
циально-гуманитарных дисциплин, указы-
ваются ценностные умения и навыки, кото-
рые необходимо сформировать у студента в
процессе гуманитарного образования в выс-
шей медицинской школе. Автор выделяет
основные профессиональные качества док-
тора, на формирование которых должен
быть направлен аксиологически ориентиро-
ванный учебно-воспитательный процесс.

 Ключевые слова: медицина, аксиологи-
ческое обучение, ценность.

Skryabina T.O. Peculiarities of purposes
and contents of studying social-humanitarian
disciplines in the  context of formation of
students-physicians’ value grasps

In this article objects and contant peculiarities
of humanitarian and social branches study are
considered. Value skills and abilities, which are
necessary for students to be formed in the process
of humanitarian education in the Higher medical
school are indicated. The author marks doctor’s
main professional qualities to which axiologically
directed educational process must be turned.
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У СУЧАСНИХ умовах гуманізації й де-
мократизації суспільства вимоги до

морального стану працівника ОВС неухиль-
но зростають.  При цьому особливої актуаль-
ності в роботі навчальних закладів МВС Ук-
раїни набуває проблема формування мораль-
них якостей  у курсантів.

Для  формування високого рівня мораль-
них якостей велике значення має моральне
виховання, яке завжди було предметом пиль-
ної уваги і теоретиків, так і практиків. Це зав-
дання залишається важливим і на сьогоднішній
день. Сучасна виховна робота проходить в
інших умовах: у суспільстві продовжується по-
літичне протистояння, наростає майнове роз-
шарування населення, не стихають національні
пристрасті, зростає соціальна напруженість,
націоналізм, релігійний фанатизм, які справля-
ють все більш могутній вплив на людство. Як
підкреслює О. Бандурка, моральне виховання
повинне стати необхідною умовою становлен-
ня особистості  випускників навчальних зак-
ладів   МВС України [1, с. 54].

Проблема формування моральних якостей
особистості складна й багатоаспектна. Аналіз
сучасної психолого-педагогічної літератури,
дисертацій свідчить про посилену увагу  до
проблеми формування професійно-етичних
(моральних) якостей фахівців різних професій.
Так, зокрема, ряд авторів присвятили роботи
проблемі формування моральних якостей у
межах певної професійної діяльності: військо-
вої (В. Вдовюк, М. Долинський , О. Івлєв),
робітничої  (К. Книш, М. Салтишев), педа-
гогічної (В. Дьяконова, В. Єфімов, І.  Ко-
лєснікова, О. Кутєєва, В. Марищук, Є. Сахар-
чук), психологічної (С. Делікатний, Д. Комі-
саренко, Е .  Носенко), правоохоронної

Токман А. А.
(Г. Вітольнік, О. В’юшин, А. Кузнєцова,
В. Кукушин, Л. Луцька, В. Олєйніков), а та-
кож діяльності державного службовця (З. Ба-
люк, М. Тимченко, С. Дубенко, О. Козієвська,
М. Нинюк,  М. Піндера).

Спираючись на педагогічні, філософські,
психологічні дослідження, науковці дедалі ак-
тивніше шукають шляхи поліпшення мораль-
ного виховання особистості. У перелічених
вище та ряді інших наукових дослідженнях
проблема морального виховання розглядаєть-
ся лише частково, як окремий компонент всієї
системи виховного процесу. Автори не ста-
вили перед собою завдання всебічного й ґрун-
товного дослідження формування моральних
якостей особистості в межах цілісної педаго-
гічної системи.

Що стосується навчальних закладів МВС
України, то відсутність системних досліджень
проблеми формування моральних якостей
майбутніх працівників ОВС призводить до
того, що командно-викладацький склад зму-
шений керуватися теоретичними положення-
ми й практичними рекомендаціями, розроб-
леними не для курсантів, а для інших кате-
горій молоді, самостійно їх корегувати і тим
самим вирішувати виховні завдання без на-
лежного науково-педагогічного забезпечення.
Необхідність подолання цього недоліку стає
ще більш очевидною, якщо зважити на те, що
курсантські роки – це найсприятливіший сен-
ситивний період для формування моральних
якостей працівника ОВС з урахуванням спе-
цифіки їх майбутньої професійної діяльності.
Прогаяне на цьому етапі дуже важко компен-
сувати в процесі міліцейської служби.

Як підкреслює П. Яременко, недоска-
налість виховного процесу у навчальних зак-
ладах обумовлена такими характерними не-
доліками в організації формування моральних
якостей майбутніх працівників ОВС, як  низь-
кий рівень комплексного планування й вико-
нання цього процесу  командно-викладаць-
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ким складом навчальних закладів МВС Украї-
ни [2, с.41].

Мета статті — проаналізувати основні ме-
тодичні підходи до формування моральних
якостей у курсантів та визначити ефективні
шляхи їх формування в сучасних навчальних
закладах МВС України.

Необхідність формування моральних яко-
стей у курсантів зумовлена рядом причин: по-
перше, людина не народжується моральною
істотою, а лише може стати нею у процесі
своєї життєдіяльності; по-друге, особистий
досвід будь-якого курсанта відображає його
індивідуальні інтереси. Усвідомлення загаль-
них інтересів та цінностей, формування
здібності орієнтувати свою поведінку на них
— складний процес, який передбачає цілес-
прямований вплив вихователя. По-третє,
процес морального виховання не починаєть-
ся й не закінчується в період навчання.

Курсанти вступають до навчального зак-
ладу системи МВС України з певною мірою
сформованими поглядами на життя, мораль-
ними нормами й цінностями, що визнані в
суспільстві, тобто з певним рівнем зрілості
моральної культури. При цьому вона являє
собою єдність визначених етичних знань,
моральних якостей, принципів та переконань,
а також здібностей до моральної діяльності й
активності їх прояву в конкретних практич-
них діях, тобто містить культуру моральної по-
ведінки. Культура моральної свідомості виз-
начається рівнем етичної освіченості, ступе-
нем розвиненості моральних якостей та по-
чуттів, рівнем усвідомлення мотивів поведі-
нки. Культура моральної поведінки виявляєть-
ся через співвідношення вчинків курсантів з
відповідними соціальними, професійними та
моральними нормами. Тому навчання повин-
но сприяти входженню курсантів до соціаль-
ного середовища, що обумовлено обраною
професією, тобто самоідентифікацією як пра-
цівника ОВС. Отже, перед викладачами та
вихователями навчальних закладів МВС Ук-
раїни постають завдання забезпечення спад-
коємності морального виховання (сім’я —
школа – навчальний заклад — трудові колек-
тиви і т. ін.), а також сприяння соціалізації кур-
сантів, формування зрілих фахівців, які харак-
теризуються високим ступенем розвиненості

інтелектуально-професійних, соціально-куль-
турних та моральних якостей особистості, що
відображає рівень сформованості їх профе-
сійної та моральної культури. При цьому важ-
ливо враховувати, що професійна та мораль-
на зрілість фахівця виявляється в узгодженості
його соціальних характеристик та поведінки.

Основною метою морального виховання
курсантів навчальних закладів МВС України
є узгодження їх поведінки з інтересами су-
спільства (моральними нормами), перетво-
рення знань у переконання, формування по-
зитивних моральних почуттів (совісті, честі,
обов’язку, відповідальності, гідності тощо) і
моральних якостей (чесності, доброти, дис-
циплінованості, принциповості, сміливості,
надійності, сумлінності тощо), тобто досягнен-
ня моральної зрілості як стану, що оптималь-
но відповідає потребам моралі та забезпечує
свідоме виконання курсантами загальносус-
пільних та професійних обов’язків.

До завдань морального виховання кур-
сантів навчальних закладів МВС України слід
віднести:

• виховання гуманізму — дбайливого, доб-
розичливого ставлення до людей, уміння гар-
монійно поєднувати свої інтереси з сус-
пільними, відчуття єдності слова і справи як
повсякденної норми поведінки;

• виховання вічних людських цінностей —
любові й дружби, милосердя;

• виховання принциповості, чесності, гли-
бини відчуттів;

• виховання відповідального ставлення,
правової культури;

• виховання працьовитості як вищого сен-
су життя, джерела творчості, матеріального
благополуччя;

• виховання культури поведінки й спілку-
вання;

• виховання відчуття власної гідності [3,
с. 382].

На думку В. Андросюка, проблема мо-
рального виховання, формування моральних
якостей у курсантів повинна розглядатися на
трьох рівнях соціального середовища: мак-
рорівні, мезорівні та мікрорівні [4, с. 34].

Аналіз науково-педагогічної літератури й
практики роботи міліцейських керівників і
педагогів з формування в курсантів мораль-
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них якостей показав, що чимало командирів і
викладачів мають певні труднощі у формуванні
моральних якостей курсантів. За результата-
ми дослідження, проведеного П. Яремен-
ко, з’ясувалося, що цілеспрямовано займають-
ся формуванням моральних якостей лише
47% командирів і викладачів; 58% з них не-
достатньо враховують вікові (соціальну ситу-
ацію розвитку, провідну діяльність, основні но-
воутворення) та індивідуальні особливості
(темперамент, характер, здібності, особливості
емоційно-вольової та мотиваційної сфери)
курсантів у вихованні етичних цінностей,
службових і життєвих цілей [2, с. 46].  Особ-
ливо гостро  проблема формування мораль-
них  якостей курсантів постає в діяльності ко-
мандирів курсантських підрозділів.

На думку Г. Дубова, А. Опалєва, форму-
ванню моральних якостей курсантів  можуть
сприяти такі форми роботи, як:

— філософський стіл — дискусія, змістом
якої є проблеми курсантського життя;

— сократовські бесіди — колективний
роздум над якоюсь життєво важливою про-
блемою, почергова постановка питань, що
враховують умови головного питання (сокра-
товский метод полягає в наданні курсантам
системи питань, послідовні відповіді на які
ведуть до істини);

— розмова при свічках — дружні бесіди
про проблеми життя, актуальні для курсантів;

— круглий стіл — дискусійна форма, ко-
лективний роздум над питанням, у якому всі
виступають «на рівних»;

— етичний театр — аналіз драматично-
го літературного матеріалу, який висвітлює
етичні проблеми життя людини [5, с. 112].

О. Тогочинський зазначає, що формуван-
ню моральних якостей у курсантів  сприяють
екскурсії в музеї, пам’ятних й історичних
місцях, відвідування виставок, театрів,  випуск
тематичних стін-газет (за матеріалами прове-
дених заходів, екскурсій), конкурсно-ігрові й
дискусійні заходи з  етичної тематики (турні-
ри знавців, диспути «Ким бути? або яким
бути?», творчі конкурси-проекти, лекції-мірку-
вання, літературні вітальні, проблемні лабо-
раторії, ділові ігри, брейн-ринги, усні журна-
ли, етичні виховні години, години спілкування
тощо) [6, с. 56].

Як зазначає О. Бандурка, на сьогодні ос-
новними методами формування моральних
якостей курсантів навчальних закладів МВС
України є етична інформація, моральна оцін-
ка, моральний приклад, проблемна та конф-
ліктна ситуація [1, с.134]. Перші три методи
забезпечують досягнення певного рівня го-
товності курсантів   до вирішення моральних
проблематичних ситуацій — вибір мети та
способу діяльності. Процес вирішення про-
блемної ситуації сприяє і засвоєнню мораль-
них норм та принципів, і реалізації їх у конк-
ретній діяльності.

Особливістю морального виховання май-
бутніх працівників ОВС є  тісний взаємозв’я-
зок  з психологічними та правовими аспекта-
ми професійної діяльності. Моральне вихо-
вання здійснюється в навчальному процесі та
в позанавчальний час і має свою специфіку
для курсантів початкового періоду навчання
й слухачів, які закінчують підготовку в на-
вчальному  закладі.

На різних етапах підготовки майбутніх
працівників ОВС можливе використання де-
кількох методів морального впливу. Так, для
курсантів перших і других курсів найбільш
ефективними є методи етичної інформації й
моральної оцінки. Це означає, що під час вив-
чення на першому курсі етики, логіки, історії
України, української та зарубіжної культури,
безпеки життєдіяльності, на другому курсі —
філософії, соціології, загальної психології, ци-
вільного та сімейного права важливо не лише
знайомити  курсантів із загальнолюдськими
нормами й цінностями, але й використову-
вати метод їх моральної оцінки, сприяти фор-
муванню в них адекватного ставлення до цих
цінностей, тобто становленню моральної
свідомості майбутніх працівників ОВС. Для
цього поряд з традиційними (включення
відповідних проблем до лекцій, обговорення
їх на семінарських та практичних заняттях і
т.ін.) повинні використовуватися й нетра-
диційні (ділові та рольові ігри, соціальне мо-
делювання, соціально-психологічні тренінги
тощо) методи. О. Бандурка  підкреслює, що,
працюючи з курсантами III—IV курсів, до-
цільно не стільки знайомити їх із загально-
людськими моральними нормами, скільки акцен-
тувати увагу на тому, що специфіка їх майбут-
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ньої професійної діяльності потребує приіори-
тетного вияву таких моральних якостей, як
справедливість, толерантність, чесність, не-
підкупність, чутливість та ін. Тому основним
напрямом морального виховання стає ступе-
невий контроль засвоєння та реалізації цих
якостей курсантами, а також корекція цього
процесу, що може здійснюватися завдяки ви-
користанню методу проблемних, у тому числі
конфліктних, ситуацій. Моделювання та роз-
гляд під час навчання проблемних ситуацій
сприяє не лише засвоєнню та передачі інфор-
мації, але й взаємозбагаченню учасників об-
говорення, виникненню ефекту групової реф-
лексії, яка дозволяє курсантам   співвіднести
свою оцінку проблеми з іншими, а виклада-
чам оцінити ступінь їх моральної зрілості.
Крім того, враховуючи перевагу спецпред-
метів у навчальних програмах старших курсів,
доцільно використовувати при їх викладанні
конкретні приклади діяльності працівників
ОВС у різних ситуаціях, які характеризують
професійну етику й норми професійних діло-
вих відносин [1, с.172].

Необхідно відзначити, що результатом мо-
рального виховання є реалізація моральних
почуттів і якостей у повсякденній поведінці
та практичній діяльності курсантів. Тому особ-
ливого значення набуває моральне вихован-
ня в позанавчальний час. Це передбачає
здійснення таких заходів:

— організація зустрічей з ветеранами
ОВС, а також тематичних диспутів та обго-
ворення відповідної публіцистики, книг,
фільмів;

—  проведення днів кафедр із запрошен-
ням курсантів,  що дозволяє не лише органі-
зувати їх спілкування з викладачами в нефор-
мальних умовах, але й розповісти про май-
бутню професію, професійну етику та норми
професійних ділових відносин;

— включення до планів роботи курсантсь-
ких наукових гуртків загальноосвітніх і со-
ціальних проблем, які сприяють формуванню
й підвищенню рівня зрілості моральної куль-
тури курсантів [1, с.177].

І. Грязнов зазначає, що у виховній роботі з
курсантами необхідне широке використання
ділових ігор, тренінгів з уміння етичного ви-
бору, з  розвитку здатності ефективно вирішу-

вати конфліктні ситуації [7, с. 246].  На думку
автора, підвищенню ефективності роботи з
формування  моральних якостей курсантів
сприятиме моніторинг якості виховання, який
допомогає виявити проблеми у формуванні
особистісних цінностей курсантів та своєчас-
но проводити коректувальну роботу.

Ю. Чуфаровський підкреслює вагому роль
гуманітарних знань в етичному становленні
фахівця-юриста. Він зазначає, що корінь бага-
тьох професійних проблем полягає в низькій
загальній культурі фахівців і саме тому в сис-
темі юридичної освіти формуванню гумані-
стичних, етичних цінностей повинна нале-
жати пріоритетна роль. Сенс указаного аспек-
ту підготовки юриста полягає у вивченні тих
підстав, які формують систему моральних
цінностей курсантів як майбутніх працівників
міліції [8, с. 217]. У психолого-педагогічній
літературі перераховують немало професійних
навичок, якими повинен володіти майбутній
працівник ОВС. Але, у першу чергу, мова йде
про такі життєвоважливі якості, як совість,
порядність, непідкупність.

Указані тенденції реалізує особистісно-
діяльнісний підхід до освіти курсантів навчаль-
них закладів МВС України. Як могутній чин-
ник розвитку культури, юридична освіта по-
винна мати своєю спрямованістю повнішу
реалізацію потенційних здібностей особис-
тості. Ефективною системою підготовки, на
наш погляд, була б програма, що складається
із загальних принципів навчально-виховної
роботи, яка передбачає спочатку виявлення
індивідуальних особливостей курсантів з ме-
тою внесення відповідних коректив до їх ви-
ховання. Тобто система повинна мати випе-
реджаючий характер.  Такий підхід до юри-
дичної освіти може сприяти повнішому зас-
воєнню знань, розвитку в курсантів стійких
моральних якостей. Така практика за даними
літератури вдало використовується в Німеч-
чині, Японії та США [5, с. 412].

А. Грошев для формування професійної
моральної свідомості пропонує використову-
вати методи дилем [9, с. 62], що спрямовані
на включення курсантів у систему нових для
них відносин. Автор також підкреслює ва-
гомість методу корекції у формуванні особис-
тісних моральних якостей.  Метод корекції
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поведінки спрямований на те, щоб створити
умови, за яких курсант внесе зміни до своєї
поведінки, у ставленні до людей. Така корек-
ція може відбуватися на основі зіставлення
вчинків курсантів із загальноприйнятими нор-
мами, аналізу наслідків вчинків, уточнення
цілей діяльності. Як модифікацію цього мето-
ду можна розглядати приклад.

М. Долинський підкреслює велику роль у
формування етичних якостей курсантів ме-
тодів самовиховання. Він зазначає, що само-
виховання — це процес засвоєння людиною
досвіду попередніх поколінь за допомогою
внутрішніх душевних чинників, що забезпе-
чують розвиток,  це діяльність людини, що
спрямована на зміну своєї особистості відпо-
відно до свідомо поставлених цілей, ідеалів  і
переконань. Самовиховання припускає пев-
ний рівень розвитку особистості, її самосвідо-
мості, здатності до самоаналізу при свідомо-
му зіставленні своїх вчинків з вчинками інших
людей. Ставлення людини до своїх потен-
ційних можливостей, правильність самооці-
нки, уміння бачити свої недоліки характери-
зують зрілість людини і є передумовами орга-
нізації самовиховання [10, с. 45].

Разом з необхідністю підвищення рівня
лекцій, семінарів і інших форм навчальних за-
нять, на думку С. Зибіна, потрібно підсилити
індивідуальну роботу з курсантами, надавати
їм різноманітну навчально-методичну допо-
могу в самостійній роботі, установити ефек-
тивний контроль за процесом навчання. Слід
підняти інтелектуальний рівень і виховну дію
викладання юридичних дисциплін, розшири-
ти використання матеріалів інших гуманітар-
них наук, показувати пріоритет загально-
людських цінностей [11, с. 14.]. Це послужить
формуванню кругозору курсантів, підготовці
високоосвічених фахівців, вихованих у дусі
громадянськості, відданості ідеям гуманізму.

Як зазначає М. Яхнін,  у процесі форму-
вання моральних якостей у курсантів велике
значення має індивідуальний підхід з викори-
станням особистих і групових бесід, спільна
організація дозвілля вихователів і курсантів
тощо [12, с. 75]. На  думку автора, основним
методом формування соціальних відчуттів і
емоцій особистості є усвідомлення й розумі-
ння переживань інших людей або літератур-
них персонажів.

Саме тому, на наш погляд, можливим ме-
тодом формування етичних відчуттів і мораль-
них оцінок у курсантів є навчання останніх
вирішувати проблемні соціально-етичні,
смислові завдання, що при відповідному ке-
рівництві педагога буде формувати в них
здатність розуміти етичні аспекти власної по-
ведінки й здійснювати позитивні вчинки.

Крім того, моральний вплив на осо-
бистість курсантів   здійснюють не лише ви-
хователі, але й навколишнє середовище. До
того ж цей вплив, на жаль, не завжди має
позитивний характер. Тому, на наш погляд,
доцільним у межах морального виховання є
використання соціально-педагогічних
тренінгів та рольових ігор, які впливають на
набуття спільного визначення оптимальних
методів вирішення неоднозначних проблем-
них ситуацій.

Отже, у процесі формування моральних
якостей курсантів застосовуються  такі мето-
ди, як переконання, особистий приклад, ви-
мога й вправа, заохочення і покарання, ви-
ховні ситуації, метод дилем і рольові ігри. У
цілому ж моральне виховання внаслідок
складності й важливості завдань, які воно ви-
рішує, повинно посідати пріоритетне місце в
системі виховної роботи з курсантами на-
вчальних закладів МВС України, спрямованої,
перш за все, на формування в них моральних
якостей.

Разом з цим, вивчаючи психолого-педа-
гогічну літературу, ми дійшли  до висновку, що
загальні закономірності в теорії виховання й
навчання для вирішення сучасних завдань пе-
дагогічної практики формування моральних
якостей у курсантів  у сучасній вітчизняній пе-
дагогіці  розроблені недостатньо. Більшість
авторів зазначають важливість і необхідність
формування моральних якостей у курсантів,
пропонують різноманітні методи й прийоми,
але не надають алгоритму дій, конкретно опи-
саної педагогічної системи їх формування. Це
ускладнює процес формування моральних
якостей курсантів навчальних закладів МВС
України на місцях і потребує розробки конк-
ретної педагогічної системи формування мо-
ральних якостей та залучення до виховної
роботи з курсантами відповідних методів на-
вчання й виховання.
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 Формування моральних якостей припус-
кає засвоєння курсантами навчальних закладів
МВС України системи гуманітарних ціннос-
тей, складових  гуманітарної культури. Пере-
несення суспільних уявлень у свідомість ок-
ремої людини – інтеріорізація – веде до пере-
творення загальнолюдських цінностей на вищі
психічні функції індивідуальності, тому
найбільш перспективною моделлю морально-
го виховання є та, яка,  на думку Л. Балабано-
вої, містить соціальні  аспекти та інтегрує їх зі
сферами індивідуальності [13, с. 244].

Через це уявляється можливим виділити
три етапи, через які повинен  проходити кур-
сант у своєму моральному становленні.

Перший характеризується таким ступенем
сформованості моральних якостей, при яко-
му механізм моральної саморегуляції «зобов’-
язує» курсанта до так званого мінімального
самообмеження. На цьому етапі курсант зас-
воює шкалу моральних цінностей, перекону-
ючись у необхідності дотримування соціаль-
них вимог, тому що «так вчиняє більшість»,
«так прийнято в суспільстві, колективі».

Для другого етапу характерним є процес
усвідомлення моральних норм, принципів,
критеріїв та ін., розуміння їх цінності, доціль-
ності й необхідності дотримання. На цьому рівні
в особистості формується соціальна орієнтація,
відбувається своєрідна «переоцінка цінностей».
Поведінка курсанта свідчить про ухвалення
моральних  норм і цінностей, про відмову від
порушення  дисципліни.

Третьому етапу властива наявність пе-
реконаності  в   необхідності дотримання всіх
моральних норм, а також стійкої звички в мо-
ральній поведінці. Цей етап, на нашу думку,
відповідає наявності у особистості моральної
культури, яка складається з переконаності,
уміння застосовувати етичні знання в життє-
вих повсякденних ситуаціях, а також готов-
ності відстоювати цю переконаність і боро-
тися з негативними виявами соціального се-
редовища.

Звичайно, охарактеризовані вище етапи
зовсім не ізольовані один від одного. Вони
входять до єдиного по своїй суті психолого-
педагогічний процес морального становлен-
ня особистості курсанта.

Таким чином, проведений теоретичний

аналіз різних методичних підходів до проце-
су формування моральних якостей курсантів
дозволив нам визначити шляхи підвищення
ефективності цього процесу в сучасних на-
вчальних закладах МВС України та сконстру-
ювати відповідну педагогічну систему, яка є
механізмом взаємодії компонентів цілісного
педагогічного процесу, що припускає реаліза-
цію стратегії, тактики й техніки формування
моральних якостей, і яка включає сукупність
таких компонентів: мотиваційно-цільового
(цілі й завдання, принципи формування мо-
ральних якостей у курсантів навчального зак-
ладу МВС України), змістовного  (розуміння
сутності і структури моральних якостей пра-
цівника ОВС,  усвідомлення рівня розвитку
власних моральних якостей  та інших людей,
усвідомлення своєї ролі в процесі формуван-
ня моральних якостей, відродження духовно-
етичних загальнолюдських цінностей, норм і
правил), інформаційно-технологічного (який
містить розроблений нами психолого-педа-
гогічний тренінг «Шлях до професійної дос-
коналості»,   сумісну роботу з командно-вик-
ладацьким складом щодо формування мо-
ральних якостей  курсантів у навчально-ви-
ховному процесі), соціально-професійного
(залучення до формування моральних якостей
курсантів представників громадськості,
батьків, фахівців-правоохоронців, які мають
досвід практичної роботи), оціночно-діагно-
стичного  (який містить  розроблені нами ан-
кети оцінювання рівня сформованості мо-
ральних якостей курсантів навчальних зак-
ладів МВС України, анкету експертного оці-
нювання сформованості моральних якостей
курсантів командно-викладацьким складом
навчального закладу, опитувальник  «Мораль-
ний профіль особистості»).

Отже, в умовах оновлення змісту діяль-
ності органів внутрішніх справ на одне з про-
відних місць виходять педагогічні засади
процесу формування у курсантів навчальних
закладів МВС України високих моральних
якостей,  що потребує подальшого вивчен-
ня та впровадження в системі освіти МВС
України.
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закладів  МВС  України

У статті проаналізовані основні методичні
підходи до формування моральних якостей у
курсантів та визначені ефективні шляхи їх фор-
мування в сучасних навчальних закладах МВС
України.

Ключові слова: шляхи формування, мо-
ральні якості, курсанти навчальних закладів
МВС України.

 Токман А. А. Пути  формирования мо-
ральных качеств у курсантов учебных за-
ведений  МВД  Украины

В статье проанализированы основные
методические подходы к формированию мо-
ральных качеств у курсантов и определены
эффективные пути их формирования в совре-
менных учебных заведениях МВД Украины.
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моральные качества, курсанты учебных заве-
дений МВД Украины.
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УДК 378.113

В  УМОВАХ постійного
стрімкого розвитку системи

освіти в Україні, удосконалення змісту
та структури педагогічного менедж-
менту все більше привертається увага
до підвищення професійної культури
управління керівників навчальних зак-
ладів, їх психологічної компетентності
та удосконалення принципів діяль-
ності. Це насамперед пов’язано з тим,
що головна мета навчальних  закладів
– створити найбільш сприятливі умо-
ви для розвитку особистості дитини,
учня, студента, ураховуючи національ-
но-культурні та загальнолюдські
цінності, нові наукові знання, відпові-

дно до вимог, які надає час і сучасний
стан науки.

Для досягнення визначеної мети в
управлінській діяльності керівник по-
винен не тільки добре володіти теорією
управління, але й бути управлінцем-
професіоналом, який зможе на практиці
налагодити організацію роботи на-
вчального закладу на високому рівні.

Проблемами управління займалися
такі вчені, як П. Друккер, Фредерік,
У. Тейлор, Френк Б. Гілберт, Генрі Л.
Гантт, А. Файоль, О. Черч, Т. Кабачен-
ко, Г. Кунц, М. Мескон, Є. Миняєв,
Г. Саймон, Д. Синтбург, В.Томпсон,
Д. Трейсі, Р. Фінгер, Б. Хелміцький. Ба-
зуючись на теорії соціального управлі-
ння та положеннях наукового менед-
жменту, вітчизняні дослідники досить
докладно вивчили загальні механізми
управління середніми закладами осві-
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ти, що знайшло висвітлення у  працях  В. Бе-
гея, Є. Березняка, В. Бондаря, Л. Данилен-
ко, Г.  Єльникової, Н.М. Островерхової ,
В. Пікельної. Функціональні аспекти управлі-
ння навчальними закладами були досліджені
й висвітлені в роботах Є. Хрикова, Н. Кобер-
ника, Л. Калініної, Л. Карамушки, Н. Коломі-
нського, Т. Перевезій. Методологічним про-
блемам управління навчальними закладами
присвячені дослідження  Г. Дмитренка,
Г. Айзенка, І. Дубровіна, Л. Лонга, В. Маслова,
В. Олійника, В. Пікельної. Особистість керів-
ника в структурах управління розглядають
українські психологи  О. Бандурка, С. Боча-
рова, Є. Землянська. Велику увагу ролі керів-
ника в системі  управління  приділяють
В. Шипунов, Є. Кишкель. Проблемам, що ви-
никають в управлінні освітніми установами,
присвячують свої праці  Ю. Конаржевський,
В. Лазарев, М. Поташник, Г. Фриш, Т. Шамова.

 Мета цієї статті – виявлення оптималь-
них шляхів удосконалення особистісних яко-
стей керівників освітніх закладів, що вплива-
ють на ефективність управління колективом.

 Щоб працювати результативно, керівник
повинен знати основи психології управління,
філософії, новітні технології навчання, врахо-
вувати потреби сучасного життя.  Дуже важ-
ливим аспектом, який повинен знати керів-
ник, є його індивідуальні психологічні особ-
ливості, когнітивні здібності, рівень інтелек-
ту, вольові якості. Рівень індивідуальних пси-
хологічних здібностей керівника має безпосе-
реднє відношення до планів, рішень і стратегії,
за якими будуть діяти працівники всього ко-
лективу навчального закладу. Чим здібний
керівник, тим ефективніші плани, рішення і
стратегія. Проблема вивчення цього питання
полягає в тому, що в процесі своєї діяльності
керівники в основному не використовують
знання про свої індивідуальні особливості і під
час аналізу продуктів своєї  професійної діяль-
ності звертають увагу на самі рішення, а не на
те, як і за допомогою яких індивідуальних осо-
бистісних складових їх приймають. Тобто
вони не знають, які особистісні механізми, ког-

нітивні стилі працюють у процесі прийняття
рішень і чи можливо підвищити ефективність
діяльності керівників, враховуючи  їх осо-
бистісні,  індивідуальні характеристики. Про-
цеси управління існують і реалізуються завж-
ди в міжсуб’єктному просторі, вони стосують-
ся сфери психологічної організації людини,
особистості, керівника, виконавця. Тому саме
психологічна організація як суб’єкта, так і об’-
єкта управління буде визначати ефективність
керуючого управління.

Процес управління педагогічним колекти-
вом вимагає від керівників високого рівня про-
фесіоналізму. Ефективним керівником ува-
жається той, котрий на етапі реалізації тієї або
іншої управлінської функції демонструє тільки
позитивні особистісні якості, використовую-
чи для цього ефективні принципи й методи
взаємодії з колективом.

Ефективність протікання управлінського
процесу, настрій людей в організації, стосун-
ки між співробітниками залежать від безлічі
чинників: безпосередніх умов роботи, про-
фесіоналізму кадрових працівників, рівня уп-
равлінського складу й ін.  Одну з головних
ролей у ряді цих чинників відіграє осо-
бистість керівника.

На основі загального аналізу досліджень
психологів у галузі менеджменту всі які, яки-
ми повинен мати сучасний керівник, можна
поділити на п’ять груп  [5, с. 86]:

1) загальнолюдські якості;
2) психофізіологічні якості;
3) ділові якості й організаторські здібності;
4) комунікативні якості;
5) професійні знання.
Усі особистісні якості керівника виявля-

ються в його стилі управління.
Стиль управління – це певна система пе-

реважаючих способів, методів і форм управл-
інської діяльності керівника.

Специфіка управління освітнім закладом
висуває особливі вимоги до  його керівника,
що полягають у  провідному значенні мораль-
них якостей; перевазі морального стимулю-
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вання над матеріальним; гнучкості спілкуван-
ня в різних його напрямках (учні, студенти,
батьки, викладачі);  відсутності жорстких по-
казників контролю   внаслідок творчого ха-
рактеру педагогічної діяльності: напруже-
ності педагогічної діяльності, а також у тому,
що він не тільки керівник, але й викладачі
успіх психологічного керівництва залежить
від єдності дій всіх педагогів [2, с. 113].

Ефективність діяльності будь-якої органі-
зації можна оцінити за такими показниками:

1) продуктивність праці керованого колек-
тиву;

2) успішність рішення професійних зав-
дань;

3) психологічний клімат у колективі;
4) плинність кадрів.
Отже, ефективність роботи будь-якої

організації, у тому числі  технікуму, коледжу,
залежить від стилю управління колективом.
У стилі управління виявляються особистісні
якості керівника. Розвиваючи й удосконалю-
ючи особистісні якості керівників, змінюючи
стиль керівництва, можна підвищити ефек-
тивність роботи освітньої установи.

Аналіз літератури з проблеми критеріїв та
методів оцінки особистості й діяльності ке-
рівника довів, що підходи до їх вироблення
достатньо різноманітні. При цьому виявляєть-
ся ряд принципових положень:

1) проблема оцінки особистості й діяльності
керівника, стилю керівництва носить яскраво
виражений міждисциплінарний характер;
вона вимагає для свого рішення обліку соціаль-
но-економічних, соціально-психологічних, еко-
номічних, педагогічних чинників;

2) існують загальні інваріантні функціо-
нальні характеристики діяльності керівника,
специфіка яких може бути покладена в осно-
ву виділення конкретних показників індивіду-
ального стилю управлінської діяльності ке-
рівника;

3) поряд із загальними характеристиками
діяльність припускає індивідуальне варіювання
як способів, так і стратегії її реалізації на рівні
мотивів і цілей суб’єкта управлінської діяльності;

4) критеріями ефективності управлінської
діяльності керівника є і об’єктивні показники
(конкретні результати діяльності організації), і
суб’єктивні (насамперед задоволення і умо-
тивованість персоналу, авторитет і нефор-
мальний статус керівника;  зв’язок між сти-
лем керування, що використовується керівни-
ком, і  ефективністю діяльності організації но-
сить опосередкований характер) [7, с. 90].

Крім теоретичного аналізу проблеми, опи-
су власних поглядів на особистість керівника
й управління педагогічним колективом, авто-
ром був проведений дослідницький експери-
мент, що містив 3 етапи.

Констатуючий експеримент проводився з
метою дослідження особистісних якостей ке-
рівників, визначення їхнього стилю управлі-
ння й оцінки ефективності їхньої діяльності.
Було продіагностовано керівників та їх заступ-
ників навчальних закладів міста  та району.

Пошук визначальних особистісних якос-
тей, на основі яких ґрунтується й розгортаєть-
ся вся управлінська діяльність, привів до ство-
рення цілої «колекції». Не ризикуючи дати
повний огляд (хоча аналіз літератури дозво-
ляє виявити більше 80 професійно значимих
якостей керівника),  можна назвати лише ті з
них, які найчастіше зустрічаються на сторінках
психолого-педагогічних видань, присвячених
особистості керівника.

Цілком очевидно, що якщо говорити про
цілісну особистість, не завжди можна вияви-
ти повний набір цих якостей в одній людині.
У кожному конкретному випадку значущість і
відповідно ієрархічна структура особистісних
якостей керівника буде мінятися й залежати
від багатьох чинників (статі, віку, стажу робо-
ти,  предмету, що викладається, стосунків з ко-
легами й ін.).

У цьому дослідженні була почата спроба
виявити погляди на важливість окремих осо-
бистісних якостей у керівників різних рівнів
(узяли участь директори, їх заступники, вик-
ладачі). Їм був запропонований список осо-
бистісних якостей керівників, необхідних для
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ефективної діяльності організації. Вони по-
винні були колективно вибрати  найбільш зна-
чущі якості особистості керівника.

Експеримент довів, що в десятку найбільш
важливих якостей особистості керівники
включають такі: висока культура, бездоганна
моральність; уміння спілкуватися (культура
мовлення, уміння слухати); загальний рівень
розвитку; цілеспрямованість; знання науки
про управління; індивідуально-психологічні
властивості; уміння встановлювати довірливі
стосунки з підлеглими, підтримувати нор-
мальний психологічний клімат у колективі;
оптимістичність; саморганізованість.

Підлеглі  найбільше  цінують такі якості
керівників, як емоційна врівноваженість та
стресостійкість, відповідальність і надійність,
незалежність (у прийнятті рішень, керів-
ництві), комунікабельність, що, як правило,
сприяє створенню  позитивного психологіч-
ного клімату в колективі.

Як відомо, усі особистісні якості виявля-
ються в стилі поведінки. Так, ми досліджува-
ли стиль управління випробуваних, у ролі яких
виступають директори навчальних закладів,
їхні заступники й деякі викладачі. За методи-
кою самооцінки автора було визначено та про-
ранжовано провідні особистісні якості й про-
фесіоналізму керівників. Отримані результати
представлені у вигляді ранжованого переліку:

1 — емоційна врівноваженість і стре-
состійкість;

2 — відповідальність і надійність;
3 — незалежність;
4 — комунікабельність;
5 — домінантність;
6 — заповзятливість, прагнення до досяг-

нень;
7 — упевненість у собі;
8 — креативність.
Дослідивши особистісні якості керівників

й їхні стилі керівництва, можна   оцінити ефек-
тивність діяльності керівників. Випробуваним,

у ролі яких виступали викладачі технікуму,
необхідно було оцінити діяльність директора
технікуму та його заступників. Заступники за
таким же принципом оцінювали діяльність
директора технікуму (Діаграма  №1).

Діаграма № 1
Стилі керівництва всіх випробуваних

зображені на малюнку

1. Потуральний стиль
2. Директивний стиль
3. Колегіальний стиль
4. Низька виразність усіх стилів

Результати дослідження такі. У 80% керів-
ників технікумів  є всі можливості підвищити
ефективність своєї праці. У 20 % ефективність
роботи занадто мала. У 60 %  заступників ке-
рівників так само є всі можливості підвищи-
ти  ефективність своєї діяльності. Діяльність
20 % заступників керівників недостатньо
ефективна.  Усі керівники  «страждають» не-
доліком професійний знань.

Зміст роботи з розвитку особистісних яко-
стей керівників і підвищення ефективності уп-
равління педагогічним колективом складаєть-
ся з таких компонентів:

— упровадження в практику роботи за-
гальної програми розвитку особистісних яко-
стей керівників, на основі якої були складені
індивідуальні програми;

— визначення мотивів, що спонукають
керівника до самовдосконалення;

— розробка програми самоаналізу діяль-
ності керівника освітнього закладу; схема вив-
чення керівником навчального закладу членів
викладацького колективу;

— визначення умов ефективного процесу

40% 30%

20%
10%

1
2
3
4
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бистісних якостей сучасних керівників
закладів освіти

Стаття містить теоретико-методологічні
аспекти проблеми розвитку особистісних
якостей керівників навчальних закладів. Ав-
тор діагностує особистісні якості керівників
навчальних закладів і розглядає програму з
їх розвитку з метою підвищення ефектив-
ності управління педагогічним колективом.
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водителей

Статья содержит теоретико-методологи-
ческие аспекты проблемы развития лично-
стных качеств руководителей учебных заве-
дений. Автор диагностирует личностные
качества руководителей учебных заведений
и рассматривает программу по их развитию
с целью повышения эффективности управ-
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managers of educational establishments and looks
at the program  of their development.
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Стаття надійшла 19.03.2009 р.

самовдосконалення керівника навчального
закладу;

—  підвищення управлінської ком-
петентності керівника через систему навчан-
ня управлінських кадрів .

 Результати дослідження дають підставу
вважати, що вихідна методологія дала мож-
ливість розв’язати поставлені завдання, до-
сягнути мети. Менеджер освіти високого кла-
су сам спроможний створити освітній заклад,
організувати його діяльність, надати йому
позитивного іміджу і зробити цей заклад кон-
курентоспроможним на сучасному етапі пе-
ребудови суспільства, реформування освіти.

Напрямком подальшої роботи має бути
вивчення впливу особистісних якостей ке-
рівників сучасних навчальних закладів на
стиль їх керівництва, на особливості міжосо-
бистісної взаємодії.
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УДК 371.213.1:378.046.4

В  УМОВАХ інноваційних змін у
суспільстві особливу роль відіграє

система післядипломної педагогічної освіти
(ППО). ППО стає координатором та регуля-
тором модернізаційних процесів в освітній
галузі. Відповідно до цього змінюється і зміст
такої освіти, використовуються нові форми
роботи зі слухачами, розширюється сфера
освітніх послуг. Одним із шляхів оновлення
змісту ППО на методологічній основі гумані-
зації освіти є впровадження інтерактивних
технологій у навчальний процес. Використан-
ня інтерактивних технологій у вищих на-
вчальних закладах надає можливість підвищу-
вати мотивацію навчальної діяльності, сприяє
розвитку професійної компетентності, а також
передбачає досягнення нової якості організації
навчально-виховного процесу з урахуванням
сучасних підходів до організації професійної
підготовки.

Нові типи навчання спираються на гума-
ністичну парадигму освіти. Гуманістичні
цінності освіти зумовлюють зміну авторитар-
ної моделі навчання на особистісно орієнто-
вану. Визначальною рисою особистісно оріє-
нтованого навчання є взаєморозуміння, взає-
модія, творча співпраця. У зв’язку з цим ак-
туальним є впровадження інтерактивних тех-
нологій у систему ППО загалом, і в підготов-
ку класних керівників зокрема.

Інтерактивні технології навчання дослі-
джують педагоги О. Пометун, Л. Пироженко,
Л. Щербина, Л. Велитченко, Р. Балан,
М. Кларін та інші. Висвітленню важливих пи-
тань, пов’язаних з дослідженням схеми кому-

у підготовці класних керівників до взаємодії з дитячими
громадськими організаціями в системі післядипломної

педагогічної освіти
нікації в навчальному процесі під час впро-
вадження інтерактивних технологій присвя-
чено методичні праці Н. Суворової, В.  Лозо-
вої, Л. Зарецької, М. Сметанського. Проблему
застосування інтерактивних технологій у до-
рослих досліджують М. Скрипник, О. Аза-
рова, Ю. Сурмін, Е. Михайлова, В. Федорчук,
В. Кутішенко та інші.

Зміни в соціально-політичному житті краї-
ни, інноваційні процеси в освітній практиці,
нові стереотипи змінили й умови взаємодії
навчальних закладів, а точніше — класних ке-
рівників з дитячими громадськими організа-
ціями. Взаємодія класних керівників з дитя-
чими громадськими організаціями сьогодні –
це взаємодія на партнерських умовах. Новий
тип співпраці, взаємодії передбачає й зовсім
інші якості особистості педагога та нові фор-
ми й методи роботи з учнівською молоддю.
На нашу думку саме використання інтерактив-
них технологій у підготовці класних керівників
до взаємодії з дитячими громадськими орга-
нізаціями сприятиме розвитку таких якостей
особистості, як гнучкість, мобільність, критич-
не мислення, готовність до інноваційної
діяльності. І саме через це метою статті ми ви-
значаємо теоретичне обґрунтування до-
цільності використання інтерактивних техно-
логій в процесі підготовки класних керівників
в системі ППО, виокремлення та аргумента-
цію впровадження інтерактивних технологій
в процес підготовки класних керівників до
взаємодії з дитячими громадськими організа-
ціями.

Дослідження  науковців    (М.  Баяновська,
І. Валгаєва, О.Волохов, Ю. Поліщук та ін.) зас-
відчують високу ефективність впливу дитячих
громадських організацій на процес формуван-
ня світогляду, моральних переконань і уста-
новок дітей та підлітків. Взаємодія з дитячи-

Харченко Л. І.
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ми громадськими організаціями відповідно до
Національної програмою виховання дітей та
учнівської молоді в Україні є одним із пріори-
тетів виховної роботи навчальних закладів.
Така взаємодія зумовлена спільністю цілей,
прагненням розвивати самодіяльність та
ініціативу дітей і підлітків, єдиним часовим
простором, у якому здійснюється така
діяльність, новою соціально значущою роллю,
яку відіграють дитячі громадські організації.

 В умовах сучасної школи мета та основне
призначення педагогічної діяльності класно-
го керівника чітко визначено «Положенням
про класного керівника загальноосвітнього
навчального закладу системи загальної серед-
ньої освіти», у якому зазначено, що «класний
керівник – це педагогічний працівник, який
здійснює педагогічну діяльність з колективом
учнів класу, навчальної групи професійно-тех-
нічного навчального закладу, окремими учня-
ми, їх батьками, організацію й проведення по-
заурочної культурно-масової роботи, сприяє
взаємодії учасників навчально-виховного про-
цесу в створенні належних умов для виконан-
ня завдань навчання й виховання, самореалі-
зації й розвитку учнів (вихованців), їх соціаль-
ного захисту» [14, с. 3].

Українські   та    російські дослідники
(В. Оржеховська, О. Пилипенко, І. Колесні-
кова, Є. Баришніков, Л. Кацинська та ін.) по-
дають різні класифікації функцій класного  ке-
рівника та напрямків його діяльності.  Але ко-
жен з дослідників указує на необхідність ство-
рення умов для успішної життєдіяльності ди-
тини в загальноосвітньому закладі; створен-
ня умов для саморозвитку й самореалізації
учнів, їх успішної соціалізації в суспільстві.
Взаємодія з дитячими громадськими органі-
заціями, на наш погляд, є ефективним шля-
хом до створення таких умов у рамках на-
вчального закладу. Питання взаємодії на-
вчальних закладів та дитячих громадських
організацій були актуальними ще в період існу-
вання піонерської та комсомольської органі-
зацій. Основні напрямки діяльності класного
керівника й методика роботи класного керів-
ника з піонерськими та комсомольськими
організаціями розглянуті в працях О. Бог-

данової, Н. Болдирєва, А. Макаренка, Г. Кос-
тюка, Н. Гончарової та інших. Теоретична база
дослідження й розвитку сучасного дитячого
руху створена зусиллями ряду науковців,  се-
ред   яких необхідно  відзначити  і  вітчизня-
них  (М. Баяновська,  М. Окаринський ,
Н. Онищенко, Ю. Поліщук, Г. Троцко, І. Тру-
бавіна, Т. Хлебнікова),  і  зарубіжних  (Л. Алі-
єва, Л. Бєляєва, Л. Борисова, О. Волохов,
Р. Загідуллін, М .  Кульпедінова ,  Д .  Ле-
бедєв ,  Г. Сабітова, Ю. Штрейнберг) дослід-
ників. Висвітленню важливих питань, пов’я-
заних із взаємодією навчальних закладів з ди-
тячими громадськими організаціями   присвя-
чено  праці   Н. Шишикіної, Л. Чумак, Р. Си-
дорової, Б. Жебровського, О. Бойко. Про-
блеми підготовки педагогів до взаємодії з
дитячими громадськими   організаціями  роз-
глядаються С. Харченком, О.  Чечуніною,
Є. Бачинською.

Разом з тим і досі гострим залишається
питання підготовки педагогічних кадрів до
роботи з дитячими громадськими організаці-
ями. У зв’язку з цим увагу привертає низка
досліджень, зокрема С. Харченка [13], який
ще на початку 90-х років розробив систему
підготовки майбутнього вчителя до роботи з
дитячими громадськими об’єднаннями в
школі. Цей напрям був продовжений у сере-
дині 90-х років Б. Ковбасом, який уточнив суть
та основні показники готовності майбутньо-
го вчителя до педагогічної взаємодії з тимча-
совими дитячими об’єднаннями.

Досліджуючи виховну діяльність сучасних
дитячих громадських організацій та аналізу-
ючи напрямки діяльності класних керівників,
ми дійшли висновку, що процес взаємодії
класних керівників та дитячих громадських
організацій на партнерських умовах вимагає
певних навичок співпраці. На нашу думку,
використання інтерактивних технологій у
підготовці класних керівників до роботи з
дитячими громадськими організаціями в си-
стемі ППО сприятиме формуванню саме та-
ких навичок.

Відомо, що важливою педагогічною умо-
вою успішного функціонування процесу про-
фесійної підготовки класних керівників є оп-
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тимальне поєднання теоретичного й практич-
ного компонентів. Використання інтерактив-
них технологій у навчальному процесі, на
нашу думку, є шляхом практичного застосу-
вання теоретичної підготовки. Для подальшо-
го викладення матеріалу необхідно дати  виз-
начення поняття «інтерактивні технології».

Зазначимо, що в сучасній літературі з інно-
ваційного навчання  немає чіткого розмежу-
вання понять «інтерактивне навчання», «інте-
рактивні технології навчання», «форми й ме-
тоди інтерактивної взаємодії», «інтерактивні
методи навчання». Термін «інтерактивне на-
вчання» є перекладом англомовного терміна
interactive learning  — «стихійне або спеціаль-
но організоване навчання, що базується на
взаємодії» [1, с. 3].  Слово «інтерактивний»
має англійське походження: inter «між» та act
«діяти». Звертаємо увагу також на action «дія,
діяльний, вчинок»; active «активний, діяльний,
енергійний»; interact «взаємодіяти, впливати
один на одного». Таким чином, інтерактив-
ний означає «здатний до взаємодії». Інтерак-
тивне навчання, зазначає М. Скрипник, — це,
по-перше, учіння, яке ґрунтується на взаємодії,
по-друге, навчання, побудоване на взаємодії.
Таким чином, дослідник підкреслює, що ос-
новою інтерактивного навчання є взаємодія.

На сучасному етапі розвитку української
педагогічної науки  посилюється увага до інте-
рактивних форм навчання. Мається на увазі
навчання, під час якого максимально врахо-
вується психологія загальнолюдських сто-
сунків. Ключовим у розумінні психологічної
основи інтерактивних технологій у російській
та українській психологічній літературі є по-
няття міжособистісної чи соціальної взаємодії.
Теоретичні проблеми міжособистісної взає-
модії розглянуті в працях Л. Виготського, В. Мя-
сищева, О. Леонтьєва, О. Бодальова, М. Обо-
зова та інших. Соціальна взаємодія вважаєть-
ся складовою частиною спілкування та
спільної діяльності. Люди не просто спілку-
ються в процесі виконання ними суспільних
функцій, але вони завжди спілкуються в
певній діяльності, «з певних причин». У свою
чергу, у спільній діяльності формується потре-
ба в спілкуванні. У спілкуванні та діяльності

між людьми відбувається їх взаємодія [2, с. 27].
Взаємодія — взаємний зв’язок між пред-

метами в дії, а також погоджена дія між ким-,
чим-небудь [3, с. 57]. Це поняття розглядаєть-
ся філософами, психологами, соціологами та
педагогами. Дидактичний аспект педагогіч-
ної концепції взаємодії досліджували Ю. Ба-
банський, М. Данилов, М. Скаткін, В. Кра-
євський. Учені підкреслюють, що результати
й ефективність взаємодії залежать від ступе-
ня включеності кожним суб’єктом свого «Я»:
інтересів, потреб реалізувати себе; мотивів,
що визначають потреби; ціннісних орієнтацій,
установок і ставлення не тільки до змісту взає-
модії, але й до тих суб’єктів, які у цій взаємодії
беруть участь.

Л. Велитченко зазначає, що педагогічна
взаємодія – це елементи педагогічної взаємо-
діяльності, які виникають на перехресті двох
дієвих систем – навчання й учіння. Вона
підкреслює, що взаємодія як засіб організації
обміну діями базується на суб’єкт-суб’єктній
схемі [4, с. 1]. На нашу думку, суб’єкт-суб’єктна
взаємодія є основою інтерактивної педагогіч-
ної взаємодії. Погоджуючись з Л. Павловою,
зазначимо, що чим різноманітніше зміст і тех-
нологія взаємодії зможуть впливати на емо-
ційно-вольову, діяльнісну й інтелектуальну сфе-
ри особистості всіх суб’єктів, тим більш значу-
щими будуть результати [1, с. 17].

Поняття «педагогічні технології» ввійшло
в науковій обіг ще на початку 20-х рр. ХХ ст. у
працях відомих педагогів (І. Павлов, А. Ух-
томський, С. Шацький,  В. Бехтерев). У су-
часній педагогічній літературі й досі не існує
єдиних, вичерпних, уніфікованих визначень
понять «освітні», «педагогічні», «навчальні
технології». Т. Назарова зазначає, що існує
близько 300 трактувань цих термінів, що
різняться не лише формою, а й змістом, який
у них вкладається [5, с. 12]. Особливий вне-
сок у вивчення педагогічних технологій
зробили  В. Безпалько,    І. Волков,  В. Дави-
дов,  М. Кларін, О. Пєхота, Г. Селевко та інші.

У глосарії термінів ЮНЕСКО поняття «пе-
дагогічні технології» трактується як констру-
ювання та оцінювання освітніх процесів шля-
хом врахування людських часових та інших
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ресурсів для досягнення ефективності освіти.
На думку В. Безпалько, педагогічні технології
– це «систематичне та послідовне втілення в
практику раніше спроектованого навчально-
виховного процесу, а також система способів
та засобів досягнення цілей та умов керуван-
ня цим процесом» [6]. Б. Ліхачов розглядає її
як «сукупність психолого-педагогічних устано-
вок, що визначають спеціальний набір і ком-
понування форм, методів, засобів і прийомів
навчання, виховних засобів» [7, с. 14]. Педа-
гогічна  технологія, стверджує Г. Селевко, га-
рантує конкретний результат, сприяє тільки
ефективному навчанню й вихованню за раху-
нок підвищення в учнів інтересу та мотивації.

О. Пометун підкреслює, що «педагогічна
технологія дає відповідь на запитання, як, яким
чином (методами, прийомами, засобами) до-
сягти поставленої педагогічної мети, установ-
люючи порядок використання різноманітніших
моделей навчання» [8, с. 22]. Інтерактивна тех-
нологія, за визначенням О. Пометун, — «це
така організація навчального процесу, за якої
неможлива неучасть школяра у колективному
взаємодоповнюючому, застосованому на взає-
модії всіх його учасників процесі навчального
пізнання» [8, с. 23].  Дослідження  Г. Троцко,
В. Лозової,  Л. Зарецької, М. Сметанського,
Н. Суворової доводять, що інтерактивні тех-
нології принципово змінюють схему комуні-
кації в навчальному процесі. Вони орієнтовані
на реалізацію пізнавальних інтересів і потреб
особистості, тому особлива увага приділяєть-
ся організації процесу ефективної комунікації, у
якій учасники процесу взаємодії більш мобільні,
відкриті й активні.

З урахуванням вищезазначеного під інте-
рактивною технологією ми розуміємо таку
організацію навчального процесу, коли відбу-
вається суб’єкт-суб’єктна взаємодія всіх учас-
ників навчального процесу, яка стимулює по-
треби учасників взаємодії самореалізувати
власний потенціал в умовах конкретної пе-
дагогічної ситуації.

Але слід зазначити, що використання інте-
рактивних технологій у навчальному процесі
в системі ППО має свої особливості. У центрі
навчання перебуває особистість дорослої лю-

дини з її життєвим та професійним досвідом,
досить стійкою системою поглядів, цінностей,
переконань, з певним ставленням до своєї
професійної діяльності та освіченості, життє-
вими перспективами й проблемами, реалізо-
ваними та потенційними здібностями, мож-
ливостями, потребами. Отже, інтерактивні
технології є одними з тих технологій, які вра-
ховують андрагогічні засади в навчанні дорос-
лих.

Взаємодія дорослого-викладача та дорос-
лого-слухача є основою андрагогічної
моделі  навчання  (Б. Ананьєв, С. Болтівець,
С. Змєєв, Ю. Кулюткін, Н. Протасова, Г. Су-
хобська). Концептуальні положення андраго-
гіки можна узагальнити таким чином:

• провідна роль у процесі навчання нале-
жить тому, хто навчається;

• навчання відбувається в процесі взає-
модії;

• процес навчання спрямовується на за-
доволення особистісних запитів слухачів;

• навчання стимулює потребу слухачів у
професійному розвитку.

Ці положення стверджують необхідність
активної  позиції слухачів у системі ППО. Ан-
драгогіка визнає слухача суб’єктом навчаль-
но-виховного процесу. Ознаками цього суб’-
єкта, як вже зазначалось раніше, є наявність
соціального досвіду, самостійність, потреба у
використанні набутих знань. Функція викла-
дачів та методистів, які працюють з доросли-
ми, змінюється від передачі знань до фасилі-
тації (від латин. fasilis – легкий, англ. facilitate
– полегшувати, допомагати).    Процес    на-
вчання   у системі ППО, підкреслює Т. Соро-
чан, повинен бути спрямований на те, щоб
допомогти дорослому на шляху саморозвит-
ку та самореалізації [12]. Для цього доцільно
впроваджувати інтерактивні технології на-
вчання, які передбачають сучасні форми ро-
боти з дорослими, що базуються на парт-
нерських засадах.

Таким чином, можна сформулювати ос-
новні методологічні положення, які визнача-
ють необхідність використання інтерактивних
технологій у післядипломній освіті педагогів.
Інтерактивні технології відповідають кон-
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цепції андрагогіки. Вони зумовлюють ак-
тивність суб’єктів навчального процесу, спри-
яють перенесенню вміння педагога власної
участі в процесі інтерактивної педагогічної
взаємодії у практику роботи з учнями. Отже,
якщо ми прагнемо підготувати класних ке-
рівників до процесу взаємодії з дитячими гро-
мадськими організаціями на нових умовах
(умовах партнерства), доцільно впроваджу-
вати такі форми роботи, що базуються на парт-
нерських засадах, безпосередньо  у процес
підготовки класних керівників в системі ППО.

Спробуємо з’ясувати, які педагогічні техно-
логії та методи дозволяють продуктивніше ре-
алізувати інтерактивне навчання. На нашу дум-
ку, найбільш адекватними поставленій меті є
такі педагогічні технології, як діалогові техно-
логії, технології навчання у співпраці (в малих
групах), ігрові технології,  інформаційні  техно-
логії.  Усі   ці   технології,  як  зазначає Е. Федор-
чук, об’єднує особистісно орієнтована спрямо-
ваність організації навчального процесу. Вони
легко вписуються в існуючу лекційно-семі-
нарську систему навчання  у ВНЗ, дозволяють,
не змінюючи змісту освіти, забезпечити реалі-
зацію освітніх стандартів іншими, альтернатив-
ними традиційним методами, розвиваючи при
цьому самостійність, доброзичливість, комун-
ікабельність, взаємодовіру, здатність до взаємо-
допомоги, прагнення до творчого розв’язан-
ня завдань [2, с. 11].

До інтерактивних методів навчання нале-
жить евристична бесіда, дискусія, метод «круг-
лого столу», метод «мозкового штурму», ме-
тоди роботи з малими групами, ділові ігри,
тренінги. Ці методи досліджують педагоги
Л. Пироженко,   О. Пометун,  Л. Щербина,
М. Олійник, Р. Балан, О. Вербило та інші. За
О. Пометун і Л. Пироженко [8, с. 6], ми дот-
римуємося такої класифікації інтерактивних
технологій:

• інтерактивні технології кооперативного
навчання (робота в парах, ротаційні (зміню-
вані) трійки, два-чотири-всі разом, робота в
малих групах та інші);

• інтерактивні технології колективного гру-
пового навчання («мозковий штурм», навча-
ючи-учусь, «ажурна пилка»);

• технології ситуативного моделювання
(рольова гра, інсценізація);

• технології опрацювання дискусійних
питань («метод прес», «займи позицію», дис-
кусія, дебати).

У системі післядипломної педагогічної ос-
віти інтерактивні технології можливо викори-
стовувати і на заняттях, які проходять за ден-
ною формою навчання, і на семінарах у
міжкурсовий період. У процесі підготовки
класних керівників у системі ППО досить ши-
роко використовуються діалогові методи на-
вчання (метод евристичної бесіди, дискусія,
диспут, дебати та інші). Ділові ігри, тренінги,
метод «круглого столу» найчастіше застосо-
вуються в таких організаційних формах, як на-
вчальні семінари (міждисциплінарні, про-
блемні, тематичні, орієнтаційні, системні).

Усі ці технології досить широко викорис-
товуються в навчальному процесі та добре
описані фахівцями. На наш погляд, питання
підготовки класних керівників до взаємодії з
дитячими громадськими організаціями в си-
стемі ППО потребує більш ґрунтовного розг-
ляду таких технологій, як навчання у співпраці
та метод аналізу конкретних ситуацій або
кейс-метод (case-study).

Навчання у співпраці розглядається у
світовій педагогіці як найуспішніша альтерна-
тива традиційним методам. Воно є особисті-
сно орієнтованим, дає високий ефект не тільки
в опануванні знаннями, уміннями й навич-
ками, а й у соціалізації, формуванні комуніка-
тивних умінь. Основними варіантами навчан-
ня у співпраці, як зазначає Е. Федорчук, є:

• навчання у команді (Student Team Learning,
STL) – це варіант навчання у співпраці, роз-
роблений в Університеті Джона Хопкінса
(США) – передбачає самостійну роботу кож-
ного члена групи в постійній взаємодії з інши-
ми членами тієї ж групи в роботі над темою
(проблемою, запитанням), що вивчається;
успіх команди залежить від успіху кожного її
члена;

• кооперативне навчання (cooperative
learning) – варіант, розроблений у 1978 р. про-
фесором Еліотом Аронсоном і названий
Jigsaw («пилка») – передбачає групову роботу
(4—6 чол.) над матеріалом, розбитим на фраг-
менти (логічні або смислові блоки); при цьо-
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му кожний учасник групи детально розроб-
ляє свою частину матеріалу, стає «експертом»
у своєму питанні; обговорення здобутого ма-
теріалу відбувається під час «зустрічі експертів»
(коли студенти, які готували одне і те саме пи-
тання в різних групах, обмінюються своїми
здобутками);  далі «експерти» повертаються у
свої групи і навчають тому новому, про що
дізнались самі, інших членів своєї групи; ті, у
свою чергу, доповідають про свою частину
завдання (як зубці однієї пилки); на завершаль-
ному етапі викладач може попросити будь-
якого студента дати відповідь на певне питан-
ня теми (цей варіант особливо ефективний
під час організації самостійної роботи сту-
дентів);

• «навчаємося разом» (Learning Together) –
варіант навчання у співпраці, розроблений в
університеті штату Міннесота в 1987 р. (Девід
Джонсон, Роджер Джонс) — передбачає
поділ студентів на різнорідні (диференційо-
вані) групи за рівнем навчальних можливос-
тей по 3—5 осіб; при цьому кожна група от-
римує завдання, яке є складовою частиною
теми, над якою працюють усі члени акаде-
мічної групи; усередині мікрогрупи завдання
також диференціюються, отже, загальний ре-
зультат залежить від індивідуального внеску
кожного у спільну роботу;

• дослідницька робота в групах – варіант,
запропонований Ш. Шараном (Університет
Тель-Авіва, 1976 р.) — передбачає подібний
до попередніх поділ студентів під час вико-
нання дослідницьких завдань [2, с. 16—17].

Варто відзначити, що всі запропоновані
варіанти мають багато спільного, а саме: одне
завдання на всю групу, розподіл ролей, одне
заохочення (одна оцінка) на всіх. В основі ро-
боти групи – співпраця, взаємодопомога
членів команди один одному, співпереживан-
ня. Тому в таких умовах кожен має рівні мож-
ливості згідно зі своїми здібностями. Найваж-
ливішим тут є спільно отриманий результат.

Однією з інтерактивних методик, що на-
була популярності ще на початку минулого
століття у Великобританії, США, Німеччини,
Данії та інших країнах, стала Case-study (кейс-
метод, метод аналізу ситуацій), розроблена

англійськими науковцями М. Шевером,
Ф. Едейем та К. Єйтс. Саме їй у світовій прак-
тиці належить важливе місце для вирішення
сучасних проблем у навчанні. Вперше кейс-
метод був застосований у 1910 р. під час вик-
ладу управлінських дисциплін у Гарвардській
бізнес-школі, який добре відомий інновація-
ми, а в Україні цей метод став поширюватись
тільки в другій половині 90-х р. ХХ ст., як
пізнавальна акселерація у процесі вивчення
природничих наук.

В основу кейс-методу покладені концепції
розвитку розумових здібностей. Суть методу
полягає в обговоренні реальної педагогічної,
управлінської чи іншої проблеми або ситуації,
що потребує оптимального розв’язання. Кон-
кретна ситуація – це подія, яка містить у собі
суперечність або вступає у протиріччя з дов-
кіллям. Як правило, це небажане порушення
або відхилення в соціальних, економічних,
організаційних, виробничих і технологічних
процесах. Така ситуація характеризується
зміною режимів, кінцевих результатів, зни-
женням ефективності, підвищенням витрат,
збільшенням напруженості в соціальних або
технічних системах. Найхарактерніша риса
ситуації – невизначеність, непередбачуваність
її появи.

Зазначимо, що цінність кейс-методу по-
лягає в тому, що він не тільки відбиває  прак-
тичну проблему, а й актуалізує певний ком-
плекс знань, який необхідно засвоїти для ви-
рішення цієї проблеми, а також вдало по-
єднує навчальну, аналітичну й виховну
діяльність, що, безумовно, є діяльним і ефек-
тивним у реалізації сучасних завдань систе-
ми освіти.

Ю. Сурмін підкреслює, що кейс-метод має
певні переваги, одне є не тільки навчальним,
а й має великий виховний потенціал з позиції
формування особистісних якостей: розвиток
працьовитості, креативності, формування
здатності до конкурентноспроможності, го-
товності взяти на себе відповідальність за ре-
зультати власного аналізу ситуації і за роботу
всієї групи, формування впевненості в собі,
потреби в досягненні, розвиток вольових яко-
стей, цілеспрямованості, формування навичок
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роботи в групі, навичок комунікативної куль-
тури, соціально активної й життєво компетен-
тної особистості, здатної до саморозвитку, са-
мовдосконаленню і самореалізації [9, с. 21].

Дослідження науковців (Е. Михайлова,
Ю. Сурмін, О. Сидоренко) свідчать, що цей
метод не потребує великих матеріальних і ча-
сових витрат й допускає варіативність на-
вчання. Проблемна ситуація може бути ви-
світлена під час вивчення нової теми у вик-
ладенні теоретичного матеріалу, а також може
використовуватися з метою узагальнення та
систематизації матеріалу.

Існують різні варіанти застосування цьо-
го методу. Найчастіше використовується ва-
ріант, коли викладач пропонує студентам
інформацію в стислій письмовій формі. Інший
варіант: викладач дає студентам лише части-
ну інформації, решту її студенти мають здобу-
ти самостійно. Цю інформацію можна пода-
ти різними способами: використати відеоза-
пис реальної події, кіноепізоди, розповідь оче-
видця, ігровий метод, коли ситуацію розігру-
ють спеціально підготовлені учасники худож-
ньої самодіяльності чи актори театру, а також
можна одночасно використати кілька згада-
них способів. Кейс-метод розвиває здатність
до аналізу, до самостійного прийняття рішень,
учить співвідносити теорію з практикою, фор-
мує навички дискусійного спілкування, сти-
мулює творче мислення, уміння письмово
викладати свої думки.

Робота над кейс-методом передбачає:
• розбір конкретної ситуації з певного сце-

нарію, який включає самостійну роботу;
• «мозковий штурм» у межах малої групи;
• публічний виступ із представленням та

захистом запропонованого рішення;
• контрольне опитування учасників на

предмет знання фактів кейсу, що розбираєть-
ся (оцінювання й самооцінювання виконаної
роботи).

Зазначимо, що ефективність застосування
цього методу в системі ППО значною мірою
залежить від умілої подачі викладачем інфор-
мації, привабливості проблеми у професійно-
му плані, спрямованості на прийняття кон-

структивних рішень, можливості оцінювання
їхньої оптимальності, нестандартності, ори-
гінальності. На нашу думку, для ефективного
використання кейс-методу в навчальному
процесі в системі ППО необхідно створюва-
ти спеціальні умови: забезпечення достатньо
високої складності пізнавальних проблем, які
потрібно вирішувати слухачам; створення вик-
ладачем логічного ряду і запитань щодо пізна-
вальної проблеми, які спонукають слухачів до
пошуку істини; створення в аудиторії атмос-
фери психологічного комфорту, яка має спри-
яти вільному висловлюванню думки, не боя-
чись помилок; відведення спеціального часу
на осмислення способів вирішення пробле-
ми; організація спеціальної підготовки викла-
дачів до запровадження методики.

Узагальнюючи наведене вище, зазначимо,
що процес підготовки класних керівників до
взаємодії з дитячими громадськими організа-
ціями  буде ефективнішим за умови викорис-
тання інтерактивних технологій, адже  в цьо-
му випадку він буде орієнтований на активну
суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників на-
вчального процесу в системі післядипломної
педагогічної освіти. Це дозволить класним
керівникам впроваджувати набуті теоретичні
та практичні знання у процес взаємодії з ди-
тячими громадськими організаціями та буду-
вати цю взаємодію на партнерських умовах.

Безперечно, використання інтерактивних
технологій у процесі підготовки класних ке-
рівників в системі післядипломної педагогіч-
ної освіти не вичерпується розглянутими вище.
Цілком імовірно, найближчими роками ситуа-
тивна методика буде домінуючою, але  вже в
наш час у її розвитку спостерігається поєднан-
ня накопиченого міжнародного досвіду з на-
ціональною методичною специфікою.

Перспективи подальшого дослідження
вбачаємо в розробці методичних рекомен-
дацій щодо впровадження інтерактивних тех-
нологій, зокрема кейс-методу в процес підго-
товки класних керівників до взаємодії з дитя-
чими громадськими організаціями в системі
ППО.
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ПОСТАНОВКА проблеми.
Безперечно, здоров’я лю-

дини — це життєва цінність, яка
посідає найвищий щабель  в
ієрархічній системі якісних проявів
кожної особистості. Стан здоров’я
людини впливає й одночасно обу-
мовлює всі сторони і сфери життє-
діяльності особистості з біологічно-
го, духовного й соціального погля-
ду. І хоча здоров’я (і фізичне, і псих-
ічне), залежить від багатьох чин-
ників, особливе місце у розв’язу-
ванні цього питання належить пе-
дагогам. Ураховуючи вищенаведене,
стверджуємо, що практична реалі-
зація ідеї впливового управління
станом здоров’я людини має пріо-
ритетне значення.

Аналіз останніх досліджень і пуб-
лікацій. Останнім часом поняття
здоров’я поєднується та пов’язуєть-
ся з фізичною культурою та фізичним
вихованням [3, с. 494]. В окремих
випадках учителів фізичної культу-
ри в школі ототожнюють з «учите-
лем здоров’я». На це є досить вагомі
підстави під узагальнюючою істи-
ною «рух — це життя» [1, с. 29].
Оскільки стан здоров’я людини бве-
ликою мірою зумовлюється її особи-
стим ставленням до здоров’я, фор-
мування правильного ставлення до

нього є загальною умовою оздоров-
лення суспільства. Саме зі школи по-
чинається цей шлях — через на-
вчально-виховний процес фор-
мується мотивація оздоровчого спо-
собу життя [5, с. 17].

Отже, у сучасних умовах зростає
роль загальноосвітньої школи не
лише як навчального, а й масового
оздоровчого закладу для дітей і
підлітків, оздоровчий ефект якого
визначається організацією всього
життя, виховання, навчання учнів
відповідно до вимог української на-
ціональної школи. Одним із пріори-
тетних напрямків реалізації є спря-
мування педагогічного процесу на
оптимальний розвиток і реалізацію
духовного, інтелектуального й
фізичного потенціалу учнів.

Успішне розв’язання завдань, які
поставлені перед системою освіти,
неможливе без відповідної зміни
форм і методів навчання в усіх лан-
ках  [9, с. 6—7]. Поряд з педагогіч-
ними завданнями формування но-
вого рівня знань, які відповідають
світовим стандартам, зміщення ак-
центів у вихованні дітей на форму-
вання індивідуальності особистості,
одним з найголовніших завдань усіх
ланок освіти проголошено форму-
вання та збереження здоров’я дітей,
підлітків, студентської молоді [6, с.
480—482].

Оскільки здоров’я — не са-
моціль, а засіб розвитку особистості
й колективу, однією з причин різко-
го зниження рівня здоров’я народу
України є відставання існуючої в
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нашій державі системи, принципів, методів і
способів охорони та зміцнення здоров’я від
вимог сьогодення,розбіжність системи знань,
якими оперує національна освіта, і реалій, які
ми сьогодні маємо

Метою нашої роботи є визначення психо-
лого-валеологічних та педагогічних підходів
до проблеми здоров’я й розвитку особистості
в системі шкільної освіти.

Відповідно до
мети, дослідження
спрямовувалось на ви-
рішення таких завдань:
1) теоретично до-
слідити питання, по-
в’язані з проблемами
розробки стратегії по-
кращення здоров’я
підростаючого поколі-
ння відповідно до су-
часного розвитку осві-
ти; 2) визначити су-
часні підходи до орга-
нізації валеологічної
служби в освітніх зак-
ладах.

Як відомо, здоров’я
людини фор-мується в
дитячому віці на основі
генетичних чинників,
способу життя та еко-
логічних умов. Прак-
тично весь цей час дитина перебуває під без-
посереднім впливом батьків, вихователя ди-
тячого садка або вчителя у школі, які повинні
не тільки виховувати і вчити дітей, а й дбати
про їхнє здоров’я [7, с. 61].

Ефект навчання та виховання суттєво зни-
жується, якщо вчитель ігнорує стан здоров’я
учнів і не використовує в повному обсязі
гігієнічні правила організації проведення на-
вчально-виховного процесу в школі. Саме від
учителя багато в чому залежить формування
особистості, висока розумова й фізична
працездатність учня та його стан здоров’я [8,

с. 53]. Важливі спільні зусилля з питань збе-
реження та зміцнення здоров’я дітей в школі
та вдома вчителів, лікарів, батьків та самих
дітей.

Для розв’язання проблеми оздоровлення
учнів в умовах навчання потрібно створюва-
ти відповідні умови для здійснення навчаль-
но-виховного та одночасно оздоровчого про-
цесів [4, с. 76—77]. Програма оздоров-лення

повинна бути персо-
нально спрямована
та індивідуальна для
кожного школяра,
передбачати як
профілактичні, так і
лікувально-оздоровчі
заходи. Ідеологія
індив ідуального
підходу до питань
зміцнення здоров’я
складає основу кон-
цепцій медичної й
педагогічної валео-
логії, що мають різні
завдання  [7, с. 62].
Якщо зміст медичної
валеології — це діаг-
ностика і прогнозу-
вання здоров’я, з’я-
сування механізмів і
закономірностей
формування здоро-

в’я, профілактика захворювань, санітарна ос-
віта, розробка способів збереження і зміцнен-
ня здоров’я, то основними засобами педаго-
гічної валеології є виховання потреби здоро-
в’я, навчання методам і способам його збере-
ження, розробка навчальних програм, педа-
гогічних технологій, режимів навчальних за-
нять, профілактика дидактогеній, оцінка ро-
боти вчителя на основі валеологічних прин-
ципів [7, с. 62].

Чимало педагогів розглядають турботу про
здоров’я учнів  як справу медиків, але останні
навчальну діяльність вважають тільки спра-
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вою педагогів. На цьому і ґрунтується роз’єд-
наність педагогів і медиків [3, с. 500—501].
Подоланню роз’єднаності і досягненню взає-
морозуміння в будь-якій конкретній прак-
тичній ситуації може служити, зокрема, єдине
семантичне поле, загальне для валеологів,
вікових фізіологів, психологів, педагогів,
гігієністів. Вікова фізіологія разом з педагогі-
кою реалізують принцип відповідності мож-
ливостей учня і пропонованих до нього ви-
мог, а шкільна гігієна разом з валеологією та
педагогікою — принцип єдності стану здоро-
в’я й успішності навчання [4, с. 77].

Педагогічна валеологія — це нова галузь
наукових знань, яка зароджується на стику за-
гальної педагогіки й валеології, що несе здо-
ров’я, визначає принципи і шляхи досягнен-
ня тілесного, духовного й соціального благо-
получчя, збільшення резервних можливостей
організму й особистості [1, с. 31]. Педагогіч-
на валеологія має нерозривний зв’язок і на-
ступність з віковою фізіологією, шкільною
гігієною й педагогікою; разом з тим, це новий
напрямок у педагогічних науках [2, с. 6—8].
Загальна валеологічна освіта повинна роз-
глядатися як альтернатива санітарній освіті.
Гігієнічне виховання в рамках профілакти-
ки хвороб і боротьби зі шкідливими звичка-
ми повинне поступитися місцем різнобіч-
ному підходу до особистості, що розвиваєть-
ся, на основі формування здоров’я й здоро-
вого способу життя педагогічними метода-
ми [9, с. 7—9].

Розробка педагогічних технологій валео-
логічної освіти, орієнтованих на зміцнення
здоров’я дітей і створення в них стійкого жит-
тєвого здоров’я, повинна ґрунтуватися на
врахуванні інтелектуальної, емоційної, рухо-
вої сфер життєдіяльності дітей при погодже-
них діях освітніх установ і батьків. З цих по-
зицій валеологічно обґрунтована система ос-
віти повинна дати комплекс знань з різних
аспектів здоров’я, допомогти виробити інди-
відуальну стратегію й тактику розвитку і збе-
реження власного здоров’я, тому що тільки

на цій основі можна формувати потребу в здо-
ров’ї у дітей [1, с. 31].

Метою педагогічної валеології є усвідом-
лення кожним учнем індивідуальних потреб і
особливостей розвитку, лише на основі яких
можливе створення індивідуального здорово-
го способу життя. Ця мета може бути досяг-
нута впровадженням логічного поєднання
психолого-педагогічного, медико-біологічно-
го й екологічного виховання й освіти [7, с. 62].

Залучення школярів до проблеми збере-
ження свого здоров’я — це, насамперед, про-
цес соціалізації особистості, створення висо-
кого рівня духовного комфорту, що закладаєть-
ся з дитинства на все життя [3, с. 502—503].
З одного боку, валеологічна освіта поклика-
на, сформувати в учнів спеціальні знання,
уміння, навички щодо збереження і зміцнен-
ня свого здоров’я, конструювання індивіду-
ального способу життя, з іншого боку — уро-
ки фізичної культури з елементами валеології
повинні бути для учнів своєрідним «дослід-
ним полігоном» для здійснення перших спроб
самостійної роботи над собою, своїм тілом,
психікою, емоціями, над розвитком своїх ко-
мунікативних здібностей, вихованням гуман-
ного ставлення до світу, до самого себе та лю-
дей, що оточують їх [8, с. 54—55].

На думку вчених [1, с. 31; 9, с. 8—9], сис-
тема шкільної валеологічної освіти містить чо-
тири підсистеми: 1) формування валеологіч-
ної грамотності; 2) валеологічний підхід до на-
вчального процесу; 3) оздоровча робота в на-
вчальний та позанавчальний час; 4) система
внутрішкільного валеологічного керування.
Центральною ланкою в системі валеологічної
освіти є формування валеологічної грамот-
ності учнів на уроках фізичної культури й ва-
леології, біології та психології, де учні одержу-
ють знання про фізичне, психічне, духовне
здоров’я, про будову людського тіла, опано-
вують необхідні гігієнічні навички  щодо дог-
ляду за своїм тілом, керування фізичним ста-
ном і психікою, набувають навичок самокон-
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тролю й прогнозування свого стану, захисту
й правил поведінки в різних надзвичайних
ситуаціях.

Упровадження педагогічної валеології пе-
редбачає два напрямки: проведення уроків
здоров’я, починаючи з першого класу, і вале-
ологізацію всієї системи освіти [7, с. 62]. Ос-
таннє припускає, що кожен урок і будь-який
шкільний захід повинен містити в собі оздо-
ровчий ефект, перешкоджати розвитку пере-
втоми, не погіршувати здоров’я, а покращи-
ти його стан. Це може бути досягнуто рішен-
ням проблем шкільного харчування, оптимі-
зацією рухового режиму, загартовуванням,
проведенням повноцінних уроків фізвихован-
ня, дотриманням гігієнічних вимог [4, с. 77—
78]. Ефективність освітнього процесу значною
мірою залежить від характеру виконання пе-
рерахованих компонентів шкільного режиму
життя. Поряд з навчальними формами вале-
ологічної освіти, великого значення набува-
ють наукові товариства учнів, позакласні за-
ходи (бесіди, диспути, ігри, тренінги, спільні
оздоровчі заняття) [2, с. 9].

Психолого-валеологічні й педагогічні
підходи до проблеми здоров’я й розвитку осо-
бистості в системі освіти варто розглядати на
основі принципів комплексності, системності,
поетапності й безперервності, використову-
ючи валеолого-фізіологічні, соціально-педа-
гогічні, психологічні характеристики з ураху-
ванням вікової періодизації й особливостей
психосоматичної конституції [5, с. 17].

Для формування напрямків педагогічної
валеології потребують аналізу й практичної
реалізації такі питання: 1) співвідношення біо-
логічного й соціального в людині у зв’язку з
проблемами освіти і принципами формуван-
ня здорового способу життя; 2) не-
однорідність фаз онтогенезу та критичні пе-
ріоди розвитку; 3) індивідуально-типологіч-
на мінливість на рівні організму та особис-
тості; 4) біологічний і паспортний вік, акселе-
рація, ретардація розвитку; 5) роль мотивацій
у формуванні особистості, ставлення до здо-

ров’я як духовної й біологічної цінності; 6) уп-
ровадження методології оцінки здоров’я як
цілісного стану організму [7, с. 62].

Особлива увага повинна приділятися спе-
цифічній ролі педагогічної валеології в про-
цесі формування активної мотивації для здо-
рового способу життя, особливо в режимі ру-
хової активності. Надмірна напруга фізіологі-
чних і психологічних ресурсів у процесі на-
вчання робить надзвичайно  актуальною
організацію в освітніх установах режиму ру-
хової активності, тому що фізична активність
є головним джерелом зміцнення й розвитку
здоров’я, відновлення життєвих ресурсів
організму. Застосування різних режимів рухо-
вої активності може бути широко використа-
не в практичній валеології з метою оздоров-
лення і є необхідною умовою підтримання й
поліпшення здоров’я суб’єктів освітнього про-
цесу, разом з тим, проблема індивідуального
дозування рухової діяльності з обліком інтег-
рального функціонального стану організму
вимагає подальшого вивчення [9, с. 8—9].

Безумовно, тільки зацікавлений педагог,
колектив однодумців, які на власному досвіді
пізнали (або починають розуміти) цінність
здорового способу життя, цілеспрямованої
роботи над своїм здоров’ям, можуть повною
мірою передати валеологічні знання учням і
створити в школі або іншій освітній установі
здорове середовище й умови навчання.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку.
Сучасні вимоги до психолого-педагогічних
підходів щодо проблеми здоров’я і розвитку
особистості в системі шкільної освіти зумов-
люють необхідність нового підходу до орга-
нізації навчально-виховної діяльності у школі,
де педагогів з медиками  єднає найцінніше —
дитина, її фізичне, духовне, соціальне благо-
получчя. Таким чином, з метою поліпшення
здоров’я школярів і вчителів, а також підви-
щення ефективності оздоровчої і навчально-
виховної роботи (через урочну, позаурочну,
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позакласну форми роботи) необхідна інтегра-
ція засобів і методів педагогічної й медико-біо-
логічної валеології шляхом створення валео-
логічної служби в різних освітніх установах.
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Жигульова Е. О., Федорчук І. В., Ко-

зак М. І. Проблеми збереження здоров’я
учнів в сучасних освітніх умовах

Розглянуто психолого-педагогічні підхо-
ди до проблеми здоров’я і розвитку особис-
тості в системі шкільної освіти. Наведено
дані щодо розробки стратегії покращення
здоров’я підростаючого покоління відповід-
но до сучасного розвитку освіти. Обговорю-
ються сучасні підходи до організації валео-
логічної служби в освітніх закладах.

Ключові слова: шкільна освіта, здоров’я,
валеологічна служба.
Жигулёва Э. А., Федорчук И. В., Ко-

зак М. І. Проблемы сохранения здоровья
учащихся в современных образователь-
ных условиях

Рассмотрены психолого-педагогические
подходы к проблеме здоровья и развития
личности в системе школьного образова-
ния. Приведены данные по разработке
стратегии улучшения здоровья подрастаю-
щего поколения в соответствии с современ-
ным развитием образования. Обсуждают-
ся современные подходы к организации ва-
леологической службы в образовательных
учреждениях.

Ключевые слова: школьное образование,
здоровье, валеологическая служба.

 Zhiguleva E.А., Phedorschuk I.V., Kozak
M.I. Problems of the saving of the pupil‘s
health in the modern educational conditions

The psychological and pedagogical approaches
to the problem of the person‘s development and
health in the school educational system have been
analyzed here. Data dealing with elaboration of the
strategy of the improving of the young generation‘s
health according to the modern development of
the education have been given in the work. Modern
approaches to the valeological service organization
in the educational institutions have been discussed
here.

Key words: school education, health,
valeological service.
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ФІЗИЧНЕ виховання відіграє важли-
ву роль у формуванні підростаючого

покоління, зміцнення й збереження здоров’я,
підвищення працездатності, підготовці до
майбутньої професійної діяльності. Національ-
на Доктрина розвитку фізичної культури і
спорту в Україні орієнтує українське суспіль-
ство на поетапне формування ефективної
моделі розвитку фізичної культури і спорту на
демократичних засадах [6]. «Фізичне вихован-
ня і  масовий спорт повинні стати важливою

складовою процесу повноцінного розвитку
людини та її виховання, дієвим засобом про-
філактики захворювань, забезпечення довго-
ліття, організації змістовного дозвілля» [7, с. 4].

Останнє десятиріччя було важливим для
багатьох сфер життя нашої держави. Рефор-
мування торкнулось і питання здоров’я. Пе-
ред Україною сьогодні стоїть завдання сфор-
мувати зовсім інший менталітет, у центрі яко-
го цінність здоров’я і на рівні окремої особис-
тості, і нації в цілому. Це передбачає переос-
мислення підходів формування здоров’я кож-

ної людини всіма відповідальними державни-
ми структурами.

Україна приєдналась до загальновизнаної
в світі політики здоров’я з її нормативними й
правовими актами, які закладені в головних
документах світового та європейського
співтовариства.

Основним завданням поряд із підвищен-
ням ефективності фізичного виховання сту-
дентів визначено також розвиток валеологіч-
ної освіти, повноцінне медичне обстежуван-
ня, оптимізація режиму навчально-виховно-
го процесу. Основним його напрямком є
знайомство студентів з особливостями й за-
собами фізичного розвитку й людського
організму, формування потреби людини до
фізичного самовдосконалення, сприяння ви-
хованню культури здорового способу життя.

Але не всі студенти мають високий рівень
культури здоров’я, що певною мірою зумов-
лено відсутністю інтересу до своєї особистості
взагалі й до культури здоров’я зокрема.

Для розв’язання проблеми  культури здо-
ров’я існуютьє необхідні науково теоретичні
передумови. Вони відтворенні у працях філо-
софів та соціологів (Ю. Лисицин, О. Сахно,
Л. Сущенко, Л. Рубіна), психологів (С. Бон-
даренко, Ю. Орлов, В. Ясвін), педагогів
(Г. Максименко, Г. Зайцев, Н. Новикова), ме-

Конкурс груп підттримки «Черлідінг»

Виступ груп підтримки на спортивному
святі «У здоровому тілі — здоровий дух»
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диків (М. Амосов, Г. Опанасенко, В. Войтен-
ко), спеціалістів у галузі фізичного вихован-
ня (В. Горащук, І. Нікітін, В. Зайцева).

Сучасними науковцями визначаються пе-
дагогічні шляхи формування культури здоро-
в’я, виходячи з ідеї інтеграції таких дисциплін,
як педагогіка, психологія, медицина, валеоло-
гія, біологія, фізична культура, фізіологія, гігієна,
ТМФВ, рухливі ігри тощо, розвиваючого та
виховуючого навчання, що орієнтує студентів
на саморозвиток та самооздоровлення на базі
глибокого самопізнання й адекватної само-
оцінки власного здоров’я.

Мета нашої статті по-
лягає в тому, щоб показа-
ти значущу роль фізичної
культури й спорту для сту-
дентів та ознайомити з
досвідом роботи викла-
дачів фізичного виховання
в Лисичанському педаго-
гічному коледжі.

Проблема особистості
людини, її сутності та існу-
вання є кілька аспектів,
але головний серед них –
взаємозв’язок соціального
й біологічного, духовного
й природного. З одного
боку, людина – найвища
сходинка розвитку біоло-
гічної еволюції, елемент
живої природи. З іншого
боку, вона активний учас-
ник розвитку матеріально-
го й духовного виробниц-
тва, будівник духовних цінностей, суб’єкт со-
ціального життя.

Духовне здоров’я – це спосіб розбудови
особистості, це, образно кажучи, зустріч із
самим собою, своєю душею, внутрішнім «Я».
Це вихід до вищих, ціннісних інстанцій фор-
мування, конструювання особистості та її мен-
талітету. Це провідний чинник смислової гар-
монізації, поєднання образу світу з моральни-
ми законами.

Необхідним для формування духовного
світу студентів постає системний підхід. Він
забезпечує цілісний, ієрархічний, взаємоза-

лежний і відкритий процес залучення сту-
дентів до цінностей у їх постійному розвитку
й саморозвитку, а також наступність і безпе-
рервність цього процесу, тобто постійне уск-
ладнення та урізноманітнення змісту й на-
прямків розвитку моральних чеснот, його ком-
плексність і інтегрованість, які полягають в
організації взаємодії навчання й виховання,
поєднання зусиль сім’ї.

Єдність духовного та рухового у фізичній
діяльності буде  формувати гармонію сутніс-
них (духовних і тілесних ) сил студентів. «Ду-
ховна сфера культури пов’язана тісним чином

з тілесним буттям лю-
дей, їх фізичним станом
і є культурною цін-
ністю» [2, с. 93].

Фізична культура, як
жодна інша сфера куль-
тури, утримує у собі
найбільший потенціал
відтворення особис-
тості як цінності у своїй
т і л е с н о - д ухо в н і й
єдності. Тому культура
діяльності набуває сус-
пільнокорисної значу-
щості, оскільки її пред-
метом, метою й голов-
ним результатом є роз-
виток самої людини.

Важливим чинни-
ком збереження психіч-
ного здоров’я студентів
є диференційований

підхід. Працюємо з усіма студентами, але
особливу увагу звертаємо на тих, які мають
труднощі. Досвід показує, що застосування під
час навчання в коледжі диференційованого
відповідно до індивідуальних особливостей
студентів  підходу дає позитивний ефект і в
педагогічному, і в психологічному планах.

Фізична культура глибоко й різнобічно
впливає на організм. Усі органи й системи
органів за умови правильного дозування бу-
дуть працювати узгоджено, без істотних
відхилень.

Завдяки регулярним вправам розвиваєть-

Заняття секції косики-карате
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ся не тільки краса тіла, гармонія рухів, але й
формується характер, загартовується сила волі.
Фізичні вправи дають естетичну насолоду.

Невід’ємною частиною системи вихован-
ня в нашій країні є систематична позааудитор-
на робота зі студентами.

Позааудиторна робота – це спеціально
організовані заняття, які сприяють поглиблен-
ню знань, розвитку умінь та навичок, задово-

ленню й розвитку інтересів, здібностей і за-
безпечення розумового відпочинку студентів.
Головна мета роботи – створення умов для
особистісного розвитку й творчої самореалі-
зації кожного студента. Необхідно формувати
цілісну наукову картину світу, сучасний світог-
ляд, творчі здібності і здатність до самостійно-
го наукового пізнання, самоосвіти й самореа-
лізації особистості, формувати здоровий
спосіб життя й культуру здоров’я, розвивати
досягнення в спорті.

У процесі виховної роботи викладачі вра-
ховують побажання самих студентів, їх ініціа-
тивні пропозиції й дії. Це дуже важливо, бо
вміле управління цим процесом сприяє роз-
витку їх самодіяльності, дає можливість про-
явити свої початкові здібності, підвищує
відповідальність. Позааудиторна робота
організовується на основі студентського само-
врядування при тактичному педагогічному
керівництві.

Організація позааудиторної роботи сту-
дентів – важлива й складна проблема. Вільний
час студентів у коледжі значною мірою педа-
гогічно керується й координується. Керівниц-

тво здійснюється в режимі, що враховує такі
принципові положення, як дотримання
гігієнічних норм, відповідність діяльності сту-
дентів віковим особливостям, забезпечення
всебічного розвитку шляхом організації рухо-
вої активності, гармонійне поєднання завдань
розвитку індивідуальних можливостей кож-
ної дитини й формування її суспільних інте-
ресів.

Основними завданнями з формуванню
культури здоров’я студентів є такі:

— формування принципово нового підхо-
ду до свого здоров’я, спрямованого на його
збереження й зміцнення;

— акцентування уваги на можливостях
свого організму;

— диференційований підхід до різних ме-
тодик оздоровлення й лікування тих чи інших
захворювань;

— уміле використання медико-валеологі-
чних знань;

— пропагування ідеї здорового способу
життя;

— знайомство з досягненнями валеології,
біології, медицини, фізичної культури, галузі
культури здоров’я людини.

Процес формування культури здоров’я ре-
алізується через декілька етапів: самопізнан-
ня свого організму, рівня культури здоров’я;
самооцінювання стану свого здоров’я; само-
оздоровлення.

Позааудиторна робота являє собою сис-
тему організованих занять з формування
культури здоров’я студентів. Поширеною

Змагання з футболу

Змагання з шахів
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формою позааудиторної роботи є предметні
вечори й виховні години. Тематика різнома-
нітна й залежить від інтересів студентів, які
важко вияити за допомогою бесід, анкетних
опитувань та іншими способами. Такі виховні
години присвячуються видатним ученим в
тій чи іншій галузі знань. Студенти готують
до вечорів невеликі виступи, мета яких не
тільки повідомити цікаві факти, але й залу-
чити до активної бесіди інших.

Ми вивчали формування культури здоро-
в’я студентів у позакласній роботі. З цією ме-
тою зі студентами проводилися бесіди, анке-
тування, практичні заняття й інші форми та
методи роботи. Було встановлено, що 32,8%
студентів мають низький рівень культури, не
відчувають потреби в самооздоровленні, зай-
маються самолікуванням, переоцінюють ре-
зервні можливості свого організму. У зв’язку
з цим поширюється захворюваність серед сту-
дентів.

Нами проводилися спостереження за сту-
дентами і на заняттях фізичної культури, і в
позааудиторній роботі (спортивні гуртки, зма-
гання, вікторини, естафети). З’ясувалося, що
особливою популярністю користуються
спортивні ігри та Дні здоров’я. У результаті
спостереження ми дійшли такого висновку:
студенти недостатньо приділяють уваги про-
блемі здорового способу життя; не завжди
піклуються про власне здоров’я.  Були  виз-
начені медико-гігієнічні знання студентів, ши-
рота кругозору; уявлення про здоровий спосіб
життя, його значення; розуміння ними ролі
рухової активності, раціонального харчуван-
ня, чергування видів діяльності, відпочинку,
сну для збереження й зміцнення здоров’я, для
підтримки високої працездатності та успішно-
го навчання.

Стосунки будувалися на основі довіри,
взаємодопомоги. Майже всі студенти брали
участь в обговоренні різноманітних питань і
з задоволенням давали відповіді, бо їх хвилю-
вали результати досліджень. Так було прове-
дено бесіду-анкетування про розуміння куль-
тури здоров’я студентами спеціальності
«Фізичне виховання» ОКР «Бакалавр»  та
«Молодший спеціаліст».

З’ясувалося, що 45% студентів розуміють
поняття культура здоров’я та його сутність,
43% — зводять культуру здоров’я до здоро-
вого способу життя, 4,25% — дають власне
формулювання поняття культури здоров’я,
7,77 % — не знають поняття й сутності куль-
тури здоров’я. Значна частина студентів вва-
жає, що основа здорового способу життя – це
відсутність шкідливих звичок, ранкова гімна-
стика, раціональне харчування. Більше нічо-
го не згадувалось. Але хочеться визначити, що
студенти ОКР «Бакалавр» більш серйозно
поставились до справи й більше уваги при-
діляють ЗСЖ.

Нами було проведено аналіз медичної до-
кументації, де визначали стан здоров’я сту-
дентів. Розповсюдженими хворобами є зах-
ворювання шлунково-кишкового тракту, сер-
цево-судинної системи, органів зору й дихан-
ня. Чинник, який призводить до розвитку хво-
роби – гострі респіраторні інфекційні хворо-
би. При цьому знижується імунітет і загост-
рюються хронічні хвороби.

Установлено, що гострими респіраторни-
ми інфекціями найчастіше хворіють ті студен-
ти, які вже мають різні порушення в стані здо-
ров’я.

Аналізуючи найбільш імовірні причини
виникнення цих патологічних станів, ми
дійшли висновку, що такої значної їх кількості
могло б не бути, якби студенти:

1) мали глибокі медико-валеологічні
знання;

2) вивчали індивідуальні особливості
свого організму, прагнучи до самопізнання;

3) уміли адекватно оцінювати свої мож-
ливості, стан здоров’я;

4) могли правильно організовувати свою
життєдіяльність, уникати дії шкідливих чин-
ників на організм;

5) використовувати  валеологічні й
гігієнічні заходи для збереження й зміцнення
здоров’я;

6) прагнути до самоосвіти з валеологіч-
них знань.

Для визначення рівня фізичної активності
ми вивчали документацію на кожного студен-
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та спеціальності «Фізичне виховання». Нас
цікавило, скільки студентів займаються в ос-
новній, спеціальній та підготовчій групах, хто
з них ще додатково займається спортом, чи
здійснюється індивідуальний підхід до кожно-
го студента залежно від наявних захворювань
і чи можливий він взагалі.

У результаті дослідження з’ясувалося, що
індивідуальний підхід до кожного студента,
який має будь-яке захворювання, не завжди
можливий, адже більше 80% студентів займа-
ються в основній групі й мають різні пору-
шення стану здоров’я.

У підготовчій групі займаються студенти,
які, як правило, мають виявлену патологію
різних органів і систем організму. Проте за-
няття в цій групі охоплюють не всіх бажаю-
чих і тому не можуть вирішити проблему оз-
доровлення в цілому.

Анкетування допомогло визначити рівень
медико-валеологічних знань і умінь, фізично-
го й психічного здоров’я, соціальної відпові-
дальності, способу життя, творчої активності.
Ця анкета становила особливу цінність,
оскільки дозволила детально вивчити само-
оцінку всіх критеріїв і показників культури здо-
ров’я.

Перед анкетуванням студентам поясни-
ли мету дослідження, його значення для по-
дальшого вдосконалення навчально-вихов-
ної роботи з формування культури здоров’я.

Ми зробили аналіз і оцінили рівень
сформованості культури здоров’я кожного
студента спеціальності «Фізичне вихован-
ня» в цілому.

Таблиця 2
Рівень культури здоров’я студентів
спеціальності «Фізичне виховання»

Як бачимо, не всі студенти мають однако-
вий рівень культури здоров’я. У студентів
І курсу переважає низький рівень – 45,5%,
ІІ —  40,8%,  ІІІ – 30%. Відрізняється ІV курс,
бо в них всього 14,9%. Ці студенти більше зай-
маються самоосвітою й самоздоровленням,
самовдосконаленням і збереженням здоров’я.

Для самоаналізу стану здоров’я та само-
почуття використовували анкету С.В. Коро-
льова. Після аналізу анкетування з’ясували,
що 10% студентів мають відмінний загальний
стан і сума їх балів перевищує 80; 30% сту-
дентів мають від 70 до 80 балів. Це свідчить,
що вони ведуть здоровий спосіб життя, дот-
римуються позитивної позиції, але деякі ас-
пекти все ж таки не контролюють; 38 % —
мають середній стан здоров’я, не завжди
звертаються за допомогою до лікарів, займа-
ються самолікуванням, нераціонально харчу-
ються; 13% — мають поганий стан здоров’я
й самопочуття, не розуміють позитивного
впливу рухової активності на організм, різко
відчувають зміну погоди.

Для детального самоаналізу й самопрог-
нозу стану свого здоров’я студентам запро-
понували карту самооцінки здоров’я. На прак-
тичних заняттях і на заняттях з фізичного ви-
ховання, фізіології вимірювали артеріальний
тиск до і після фізичного навантаження (20
присідань за 30 сек.), враховували пульсовий
тиск; частоту пульсу (ЧП), дихальних рухів за
1 хвилину та інше.

У карті студенти вказували на чинники,
які безпосередньо впливають на організм лю-
дини: рух, режим праці (навчання) і відпочин-
ку, харчування, сон, шкідливі звички. У ній
ураховувалися наявні хронічні захворювання,
частота їх загострень, частота гострих респі-
раторних захворювань (ГРЗ) на рік.

Заповнення карти викликало інтерес, ос-
кільки всі турбуються про здоров’я. Причи-
нами хвороб є неправильне харчування, не-
достатня рухова активність, недотримання ре-
жиму праці (навчання) і відпочинку, шкідливі
звички.

У деяких виявився зниженим чи підвище-
ним АТ, було порушено співвідношення між
ростом і вагою тіла. Це дало поштовх до аналізу
й пошуку нових підходів до свого здоров’я.

Групи % Рівні 

15/1АФ 25/2АФ 35/3АФ 45/4АФ 

Високий 

Середній 

Низький 

Усього  

25,9 

28,6 

45,5 

100 

33,2 

26 

40,8 

100 

30 

40 

30 

100 

58,5 

26,6 

14,9 

100 
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І
У коледжі формується й забезпечується

всебічний розвиток здоров’я студентів,
підвищується рівень фізичної підготовле-
ності, формуються й поліпшуються основні
життєво-важливі рухові навички, уміння та
знання, реалізуються завдання завдяки
чітко поставленій меті: забезпечення необ-
хідного рівня розвитку життєво важливих
рухових навичок і фізичних якостей, фор-
мування морально-етичної культури сту-
дента, виховання інтересу і звички до са-
мостійних занять фізичною культурою й
спортом, набуття навичок здорового спо-
собу життя.

Значного успіху в цьому досяг наш педко-

ледж завдяки функціонуванню спортивно-
молодіжного руху «Твоє здоров’я у твоїх ру-
ках (Рис. 1).

Спортивно-молодіжний рух як було робо-
ту фітнес-клубу, спортивних секцій, спортив-
них гуртків та проведення загальних заходів
коледжу.

Сучасною й інноваційною формою про-
ведення позааудиторного дозвілля є робота
секції «Таеквон-до» ( ITF). Неодноразово сту-
денти коледжу посідали призові місця на чем-
піонатах України, першості та кубку Донець-
кої, Луганської областей та першості інститу-
ту ФК і спорту з косіки-карате та кіокушин-
кай карате.

Рис. 1. Спортивно-молодіжний рух «Твоє здоров’я у твоїх руках»

Актуальним на етапі формування здоро-
вого способу життя є проведення фітнес-аеро-
біки. У стінах коледжу відбуваються різно-
манітні заходи з участю команди коледжу.

Учасниці обласного конкурсу «Міс Аеро-
біка ЛНПУ – 2008» з завзяттям і бажанням
представляли свої досягнення в Луганському

національному  університеті.
Ефективною є робота спортивних секцій.

З великим бажанням студенти відвідують сек-
цію футболу. Збірна команда коледжу з футбо-
лу в цьому навчальному році посіла І  місце в
зональних обласних змаганнях серед закладів
І–ІІ рівнів акредитації.

Фітнес-аеробіка 

ФІТНЕС-КЛУБ 

Секція атлетичної 
гімнастики  

"Краса і сила" 
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(ITF) 

СПОРТИВНІ 
СЕКЦІЇ 

Легка атлетика 

Настільний 
теніс 

Волейбол 

Баскетбол 

Футбол 

Шахи 

СПОРТИВНІ 
ГУРТКИ 

Степ-аеробіка 

Спортивні 
танці 

ЗАГАЛЬНІ 
ЗАХОДИ 

Спортивні 
свята 

День здоров'я 

Лицарський 
турнір 

Кубок Волейболу 

Кубок Баскетболу 

Легкоатлетичний  
крос 

Участь у ЗОЗ 

Коледжні турніри 

Кубок Футболу 

Службове 
собаководство 
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Різноманітною й цікавою є секція волей-
болу. Вона поєднує спорт і відпочинок, є за-
собом для підтримки здоров’я та відновлен-
ня працездатності. Ця секція є найбільш чи-
сельною, тому що яскраво проявляється
емоційність, доступність, що ґрунтується на
простоті правил гри та нескладності облад-
нання. Цей навчальний рік був плідний і для
збірної команди з волейболу. Юнаки посіли І
місце, дівчата – І.

Цікавлять студентів не тільки рухливі й
спортивні ігри, але й види інтелектуального
розвитку. Із задоволенням студенти відвіду-
ють секцію шахів та шашок. Збірна команда
коледжу стала призером на зональних змаган-
нях з цього виду спорту.

Не менш інтригуючими є змагання з тені-
су. Збірна команда коледжу серед юнаків та
дівчат посіла призові місця на обласній зо-
нальній спартакіаді серед ВНЗ І—ІІ  рівнів
акредитації.

Степ-аеробіка приваблює емоційністю та
співзвуччям сучасного танцю, дозволяє змен-
шити монотонність у виконанні рухів, сприяє
розвитку фізичних та естетичних якостей,
зміцненню здоров’я.

Легка атлетика об’єднує більшість загаль-
нодоступних вправ, що змалку супроводжу-
ють у повсякденному житті й  тому є одним із
найбільш масових видів спорту.

Із завзяттям студенти відвідують секцію
службового собаководства.

Іншою формою роботи є загальні заходи
коледжу та міста. Нетрадиційні спортивні зма-
гання набули популярності серед студентів, їх
проведення  — це добрий настрій та вихо-
вання волі до перемоги.

Найпопулярнішим є проведення Днів здо-
ров’я. Вони містять все різноманіття методів і
засобів формування культури здоров’я сту-
дентів, проведення змагань, турнірів, вікто-
рин, конкурсів, виступів художньої самодіяль-
ності. Девізом проведення всіх заходів є сло-
ва  «Здорові люди – це найцінніший скарб дер-
жави».

Традиційним є проведення спортивного

свята «У здоровому тілі – здоровий дух», при-
свячений Дню фізкультурника. Цей захід при-
святили проведенню Олімпіади в Пекіні та
досягненням України на Олімпійських обріях.

Заслуговує на увагу й наукова робота вик-
ладачів та студентів спеціальності  фізичного
виховання. Викладачі  беруть активну участь
у Міжнародних та Всеукраїнських науково-
практичних конференціях в галузі фізичного
виховання, в огляді-конкурсі «Панорама
творчих уроків. Фестиваль Сузір’я». Студен-
ти беруть активну участь у науково-практич-
них конференціях: «Перший крок у науку» в
рамках відкриття Днів науки університету,
«Актуальні проблеми фізичного виховання в
Україні» (Стаханов, Луганськ).

За результатами обласного конкурсу «На
кращий стан фізичного виховання» серед
структурних підрозділів Луганського націо-
нального університету 2008 року Лисичансь-
кий педагогічний коледж посів І місце і був
нагороджений грамотою і кубком.

Завдяки методичному забезпеченню ви-
ховного процесу та послідовній система-
тичній роботі викладачів фізичного вихован-
ня результативно здійснюються завдання
щодо формування здорового способу життя.
Це знайшло відбиток в методичних матеріа-
лах викладачів.

Висновки. Інтерес до проблеми розвитку
спорту та вдосконалення здоров’я студентів
зумовлений загальними тенденціями розвит-
ку сучасної культури, сутнісними характерис-
тиками культури здоров’я в становленні фізич-
но, психічно й морально здорової особистості.
В Україні відбуваються корінні перетворення
системи освіти, і тому проблема розвитку
спорту набуває особливої уваги, оскільки ста-
новлення гуманістичної освітньої парадигми
можливе лише на основі включення системи
освіти в контекст національної і загально-
людської культури. Аналіз спадщини великих
педагогів, філософів, лікарів дозволяє зроби-
ти висновок про те, що обов’язковою умовою
ефективного навчання саморозвитку особис-
тості є формування культури здоров’я та за-
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няття спортом. Предметом вивчення різнома-
нітних наук є питання, які пов’язані із сутні-
стю культури здоров’я, її роллю в установленні
активного ставлення індивіда до свого орган-
ізму, розвитком духовно, психічно і фізично
здорової особистості.

Подальша систематизація педагогічного
досвіду, класифікація розробок та укладання на
цих засадах технологій сприятиме розвитку
педагогічної інноватики з формування фізич-
ної культури особистості.

Література
1. Амосов М. М. Роздуми про здоров’я

/ М. М. Амосов.  – К. : Здоров’я, 1990. –166 с.
2. Горащук В. П. Валеологія : Наука, на-

вчальний предмет, культура, здоров’я /
В. П. Горащук // Освіта на Луганщині . – 1997.
– №1–2 . – С. 92–95.

3. Горащук В. П. Організація навчаль-
но-виховного процесу з валеології в загаль-
ноосвітній середній школі / В. П. Горащук.  –
Луганськ. : Альма Матер, 2002. – 111 с.

4. Державний стандарт базової і повної
середньої освіти. Проект / Освіта України. –
2003. – №1—2. – С.11.

5. Кривошеєва Л. Г. Духовний розви-
ток особистості в процесі вивчення валео-
логічних дисциплін / Л. Г. Кривошеєва  // Ду-
ховність як основа консолідаціі суспільства :
Міжвід. наук. зб. – К. : 1999. — Т. 16. –
С. 451—454.

6. Національна доктрина розвитку осві-
ти України у ХХ ст. Просит. — К. : Шк. світ,
2001. – С. 10. – (Нормативні документи).

7. Операйло С. Актуальність і пробле-
ми модернізації системи фізичного вихован-
ня / С.Операйло // Фізичне виховання в шк.
– 2006. — №1. – С. 3—5.

* * *
Крошка С. А. Формування культури

здоров’я студентів
У статті визначені актуальні проблеми

формування культури здоров’я та розвитку
спорту підростаючого покоління в останні
роки на основі наукової та методичної літе-

ратури. Узагальнено досвід про послідовне
управління фізичним вихованням студентів
Лисичанського педагогічного коледжу. Виз-
начено ефективні шляхи й форми роботи
викладача фізичного виховання  з формуван-
ня культури здоров’я та розвитку спорту в
позакласній роботі.

Ключові слова: інновація, фізичне вихо-
вання, особистість, інтерактивні методи,
культура здоров’я.
Крошка С. А. Формирование культу-

ры здоровья студентов
В статье определены актуальные пробле-

мы формирования культуры здоровья и раз-
вития спорта подрастающего поколения в
последние годы на основе научной и мето-
дической литературы. Обобщено опыт о пос-
ледовательном управлении физическим вос-
питанием студентов Лисичанского педаго-
гического колледжа. Определены эффектив-
ные пути и формы работы преподавателя
физического воспитания по формированию
культуры здоровья и развития спорта во вне-
классной работе.

Ключевые слова: инновация, физическое
воспитание, личность, интерактивные ме-
тоды, культура здоровья.

Kroshka S. A. Forming of culture health
of students

In the article are defined the actual problems
of forming of culture of health and development of
sports of rising generation in the last years on the
basis of scientific and methodical literature. It is
generalized experience about the successive
management by physical education of students of
college. It is defined the certain level of quality of
knowledge, abilities and skills of students in the
subject „Physical  culture» and effective ways and
forms of work of teacher of physical education from
forming of culture of health and development of
sports in extracurricular work.

Key words: of culture health, physical
education, innovation, person, interactive methods.
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УДК 378.013:371.132]:33

ПОСТАНОВКА проблеми  у
загальному вигляді  та її зв’язок з важ-

ливими науковими чи практичними завдан-
нями.  Соціально-економічні, правові та полі-
тичні зміни, що відбулись у нашій державі,
суттєво вплинули на процес реформування
національної освіти. Необхідність вирішення
глобальних проблем, що постали перед украї-
нським народом в третьому тисячолітті, по-
требує високого рівня освіти, інтелектуального
та духовного потенціалу нації, формування
нової генерації національно-свідомої інтелі-
генції, здатної виховати  нове покоління свідо-
мих та глибоко переконаних патріотів Украї-
ни. Вирішення цих питань може бути досяг-
нуто за умови модернізації системи освіти.
Особливого значення при цьому набуває саме
модернізація педагогічної освіти  в усіх її лан-
ках і як найшвидша орієнтація педагогів на ре-
алізацію потреб суспільства та його громадян.
Не можна тут недооцінити важливість пси-
холого-педагогічної підготовки майбутніх пе-
дагогів. Оскільки домінуючим завданням пси-
холого-педагогічної підготовки є виховання
педагога творчого, який би володів новим пе-
дагогічним мисленням. Тобто студент пови-
нен знати основи психолого-педагогічної
взаємодії, виробити в собі відповідні навич-
ки, бо саме педагогічна діяльність передбачає
вміння будувати свої взаємини з колективом
учнів, унаслідок яких було б забезпечено не
тільки передавання необхідної інформації, а й
взаємний особистісний розвиток усіх, хто
співпрацює.

На жаль, в Україні склалася ситуація, за якої
дедалі відчутнішим стає дефіцит кваліфікова-
них учителів та інших педагогічних праців-
ників, що призводить до зниження рівня ос-
віченості випускників шкіл і створює перешко-
ди їхньому навчанню у вищій школі.

У свою чергу сучасний стан культури здо-
ров’я молоді свідчить, що її формування стає
дедалі актуальнішою проблемою психолого-
педагогічної підготовки майбутніх педагогів,
зокрема майбутніх учителів економічних дис-
циплін, яка потребує глибокого вивчення. У
вирішенні цієї проблеми провідне місце по-
сідає формування здорового способу життя
молоді як складової психолого-педагогічної
підготовки майбутніх учителів.

Вищевикладене зумовлює необхідність
підготовки педагогів вищого рівня. В сучас-
них соціально-економічних умовах провідна
роль у цьому напрямку належить саме еко-
номічній освіті та вихованню в поєднанні зі
знаннями про здоров’я й здоровий спосіб
життя, оскільки слід сформувати педагога,
який повинен не просто адаптуватися до
стрімких соціальних, економічних, ідеологіч-
них змін, але й уміти аналізувати процеси, що
відбуваються, прогнозувати їх розвиток, на-
креслювати шляхи подальших перетворень,
допомагати в адаптації молодого покоління,
не зашкоджуючи його здоров’ю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у
яких започатковано розв’язання цієї пробле-
ми і на які спирається автор, виділення неви-
рішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття.  Пи-
тання психолого-педагогічної підготовки сту-
дентів упродовж багатьох років були предме-
том досліджень  О.О. Абдуліної, Ф.Н. Гонобо-
ліна, В.О. Сластьоніна. У сучасній українській
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дидактиці вищої школи проблема особистіс-
но-орієнтованої підготовки майбутнього вчи-
теля, його адаптації до реальних умов навчан-
ня й виховання учнів, педагогічної майстер-
ності стали особливо актуальними, про що
переконливо свідчать роботи А.М. Алексю-
ка, В.І. Бондаря, І.А. Зязюна, О.Г. Мороза та
інших вчених.

Надзвичайно цінними є результати аналі-
зу історико-педагогічного аспекту формуван-
ня культури здоров’я школярів, що виділити в
роботах Я. Коменського, К. Ушинського,
В. Сухомлинського, В. Горащука, С. Кирилен-
ко та інших.

Важливого значення набули результати
досліджень проблем педагогіки професійної
освіти   А.П. Беляєвої, Г.О. Ковальчук,
Б.Ф. Ломова, І.Б. Міщенко, І.Ф. Прокопенка.

Теоретичні проблеми формування еконо-
мічної культури особистості розглянуті в ро-
ботах О.О. Колихалової, Л.М. Пономарьова,
М.П. Тименко, С.С. Щербини, К.А. Улибіна
та ін.

Однак, незважаючи на значну кількість
досліджень, проблема формування здорово-
го способу життя як складової психолого-пе-
дагогічної підготовки майбутніх фахівців еко-
номічних спеціальностей залишається недо-
статньо вивченою, оскільки відбуваються
процеси глибокої трансформації не тільки сус-
пільно-політичного устрою та соціально-еко-
номічного укладу, а й суспільної психології,
системи життєвих цінностей і орієнтирів,
морально-етичної парадигми.

Формулювання цілей статті (постановка
завдання).

У статті розглянуто аспекти підготовки
майбутнього фахівця економічних спеціально-
стей  як майбутнього викладача економіки.
Зроблено припущення щодо здійснення ком-
плексу заходів, які підвищать рівень психоло-
го-педагогічної та професійної підготовки май-
бутніх викладачів економіки загальноосвітніх
закладів.

Для нашого дослідження важливим є виз-
начення ролі психолого-педагогічної підго-
товки майбутніх фахівців економічних спе-
ціальностей у їхній подальшій педагогічній

діяльності у загальноосвітніх навчальних зак-
ладах.

Виклад основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Національна доктрина роз-
витку освіти визначає, що «Освіта – основа
розвитку особистості, суспільства, нації та
держави, запорука майбутнього України. Вона
є визначальним чинником політичної, со-
ціально-економічної, культурної та наукової
життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює
і нарощує інтелектуальний, духовний та еко-
номічний потенціал суспільства. Освіта є стра-
тегічним ресурсом поліпшення добробуту
людей, забезпечення національних інтересів,
зміцнення авторитету і конкурентоспромож-
ності держави на міжнародній арені» [6,
с. 644].

Сьогодні в нашій країні відбувається  про-
цес формування нового типу економічної куль-
тури, тому економічна освіта та виховання
повинні відігравати в цьому напрямку про-
відну роль. Найважливішою особою у вирі-
шенні завдань економічної освіти, тобто ви-
ховання, формування мислення та культури
учнів, має стати вчитель економічних дис-
циплін. Він повинен мати високу  професій-
ну компетентність, яка передбачає засвоєння
економічних дисциплін, володіти можливи-
ми підходами до поглиблення та засвоєння
знань, тобто вчитель економіки повинен мати
належну професійну підготовку, високу куль-
туру, бути особистістю з розвиненим еконо-
мічним мисленням. Безперечно, формування
такого спеціаліста — процес досить тривалий
і складний, який відбувається на всіх етапах
безперервної економічної освіти.

Однак поглянемо на вчителя економіки з
іншого боку, у першу чергу як на педагога.

Концепція педагогічної освіти відзначає,
що сучасний розвиток суспільства вимагає
подальшого вдосконалення системи підготов-
ки, підвищення кваліфікації та перепідготов-
ки педагогічних працівників. Педагогічна ос-
віта покликана забезпечувати формування
вчителя, який здатний розвивати особистість
дитини, зорієнтований на особистісний
та професійний саморозвиток і готовий пра-
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цювати творчо в закладах освіти різного типу
[6, с. 658].

Вивчення шкільної практики виявило, що
ефективність педагогічної роботи нерідко зни-
жується через невміння вчителя використо-
вувати свій професійно-моральний потенці-
ал для розв’язання навчально-виховних зав-
дань. Випускники вищих педагогічних зак-
ладів відчувають труднощі морального та пси-
хологічного планів,  вони найчастіше мають
добру професійну підготовку, однак на уроці
атмосферу зацікавленості, створити умови для
колективної творчості, встановити стосунки
взаємоповаги й вимогливості можуть далеко
не всі.

Роль педагога повинна полягати в тому,
щоб допомогти учням подолати розрив між
тим, що вони знають, і тим, що хочуть знати,
відповідати на їхні запитання та задовольня-
ти потребу в нових знаннях. Починаючи ро-
боту з учнями, учитель стимулює зростання
й самореалізацію, розвиває здібності у на-
вчанні.

Життєва практика показує, що вчитель
здатен ефективно навчати інших доти, доки
продовжує працювати над власною самоос-
вітою та удосконаленням педагогічної май-
стерності. Тому вища школа зобов’язана на-
вчити майбутнього педагога не лише будува-
ти на високому рівні  власний процес само-
вдосконалення, а й оволодіти методикою фор-
мування відповідних навичок в учнів. Слід
зазначити, що для того, щоб спрямувати учнів
на самовдосконалення, на розвиток їх твор-
чих здібностей, необхідно передусім творчо
працювати викладачеві. Саме він повинен
особистим прикладом спонукати учнів до
творчої діяльності, створити таку педагогічну
систему навчання, за якої  природним бажан-
ням учнів стане творча праця.

Іншим джерелом проблеми підготовки
майбутніх педагогів є те, що зміст їхньої пси-
хологічної освіти являє собою навчальну вер-
сію психологічної науки, тобто психологію в
педагогічному ВНЗ викладають передусім як
наукову дисципліну. Очевидно, що кожний
педагог повинен бути психологічно освіченим
(при цьому йому не слід ставати психологом-

дослідником), він обов’язково повинен мати
навички практичного психолога, уміти кори-
стуватися ними в межах професійної діяль-
ності.

Слід зауважити, що прискорення темпів
життя сучасного суспільства та інформаційні
витоки мають істотний вплив на самопочут-
тя людини. Навчальні перевантаження ста-
ють нормою життя сучасного учня та студен-
та, що має певні негативні наслідки, зокрема
погіршення здоров’я, втрату молодою люди-
ною інтересу до навчання та майбутньої про-
фесійної діяльності. Тому сьогодення вимагає
від педагога формування в учнів та студентів
культури здоров’я, що належить до системи
найважливіших людських цінностей.

Проблема зміцнення здоров’я дітей та
молоді гостро постає сьогодні, оскільки
складні соціально-економічні умови, еколо-
гічна та духовно-культурна криза спричини-
ли значне зниження рівня здоров’я підроста-
ючого покоління. У зв’язку з цим першочер-
говим постає проблема формування здорово-
го способу життя як умови збереження украї-
нської нації, перспективи справжнього духов-
ного оновлення наступних поколінь, запору-
ки якісних перетворень у масштабах держави
[10, c. 4].

Культура здоров’я – поняття багатоплано-
ве, воно є не тільки частиною загальної куль-
тури, а й багато в чому зумовлює її розвиток.
Основою досягнення високого рівня культу-
ри здоров’я є духовний елемент, розуміння
свого призначення, смислу життя, оскільки
«всяка культура … є культура духу; всяка куль-
тура має духовну основу  — вона є продукт
творчої роботи духу над природними стихія-
ми» (М.О. Бердяєв). У національній дер-
жавній програмі «Освіта» (Україна ХХІ сто-
ліття)  пріоритетним напрямком реформуван-
ня освіти визначено забезпечення в кожному
навчально-виховному закладі відповідних
умов для навчання й виховання фізично та
психічно здорової особистості. Таке соціаль-
не замовлення суспільства вимагає систем-
ного й комплексного підходу до розв’язання
цієї проблеми [7, c. 66].

Саме освіта та освітні заклади, зокрема на
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державному рівні, у першу чергу повинні про-
сувати ідеї формування здорового способу
життя підростаючого покоління – майбутніх
громадян України [10, c. 92].

Педагог повинен сформувати в учнів умі-
ння самостійно вдосконалювати свою фізич-
ну, психолого-емоційну, розумову й духовну
сфери на основі прагнення до самопізнання
й адекватної самооцінки свого стану здоро-
в’я. Проте далеко не в усіх закладах прово-
дять постійну й систематичну роботу з озб-
роєння учнів навичками культури здоров’я, а
педагоги не завжди працюють над тим, щоб
перетворити навчально-виховний процес у
здоров’язберігаючу технологію.

Основними методами формування здоро-
вого способу життя залишається і на сьогодні,
мотивація на здоровий спосіб життя та осо-
бистий приклад старших. Тому на вчителя,
поряд із батьками, покладено особливу відпо-
відальність за процес формування здорового
способу життя учнів, оскільки він повинен
досягти єдності фізичного та розумового роз-
витку учнів. При цьому вчителю необхідно
сформувати в учня здатність бути щасливим
в житті, адже лише щаслива людина може бути
здоровою.

На думку Л. Маленкової, стимулювання
здорового способу життя педагога й вихо-
ванця є основою виховання, й починати ро-
боту зі створення та стимулювання здорово-
го способу життя свого та своїх вихованців
педагог повинен з визначення кола прин-
ципів та методичних правил, до яких необ-
хідно привчити учнів і неодмінно дотриму-
ватись їх самому.

Роботу з формування здорового способу
життя школярів досконало може здійснювати
тільки той учитель, який сам дотримується
здорового способу життя, має здоровий виг-
ляд, емоційно врівноважений, приємний зов-
нішньо, життєрадісний, фізично досконалий
[10, c. 96].

Наука й практика довели, що лише за умо-
ви усвідомлення потреби бути здоровими й
прагнення досягти цього можна привчити
дітей і молодь виконувати вимоги режиму дня
й особистої гігієни, дотримуватися рухового

режиму, стежити за діяльністю свого організ-
му, керувати емоціями, засвоїти оздоровчі
вправи, навчитися способам психічного са-
мозахисту у випадку стресу тощо. До закін-
чення навчання в школі в учнів має бути сфор-
мовано культ здоров’я, здорового способу
життя й культури здоров’я як основи життя й
людського щастя [11, c. 26—27].

Кожен дорослий може зацікавити своїх
вихованців у виборі здорового способу жит-
тя  за умов власної позитивної позиції щодо
цієї проблеми, наявності знань, умінь та на-
вичок організатора, координатора спільної
діяльності дітей, батьків, педагогів-предмет-
ників, медиків, з усвідомлення кожним учнем
феномена здоров’я як найвищої індивідуаль-
ної та суспільної цінності, першої необхідності
особистісного життя [10, с. 99].

З вищевикладеного можна зробити вис-
новок, що сучасні соціально-економічні умо-
ви вимагають від вищої школи підготовку пе-
дагога вищого рівня, здатного творчо вико-
ристовувати у своїй професійній діяльності
отримані знання, який володіє методами й
прийомами їх реалізації в педагогічній діяль-
ності.

Підготовка майбутніх фахівців економічних
спеціальностей до педагогічної діяльності у
загальноосвітніх навчальних закладах буде
ефективною внаслідок реалізації таких орга-
нізаційно-педагогічних умов:

• проведення тренінгів та «круглих столів»
з питань формування культури здоров’я мо-
лоді;

• упровадження спецкурсів з «Методики
викладання економіки» та «Психологічних
основ педагогічного спілкування» для сту-
дентів старших курсів економічних факуль-
тетів;

• уведення до навчальних планів еконо-
мічних спеціальностей педагогічної прак-
тики.

Проведення тренінгів та «круглих столів»
полегшить  формування в майбутніх педагогів
системного бачення процесу виховання й ак-
туалізації потреби здорового способу життя
школярів, дозволить створити власну програ-
му оздоровлення.
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Упровадження спецкурсу з «Методики
викладання економіки» формує в майбутньо-
го фахівця економічних спеціальностей осо-
бистісно-професійну позицію з економіки, по-
глиблює пізнання й засвоєння ним методич-
них засобів. Це вимагає знань закономірнос-
тей та принципів процесу навчання, з огляду
на що визначає вимоги до методики викла-
дання економіки.

Педагогічна практика дає можливість сту-
дентам застосувати теоретичні знання з пси-
холого-педагогічних та економічних дис-
циплін у роботі з дітьми та набувати необхід-
них професійних умінь і навичок.

Вивчення методики викладання економі-
ки забезпечує засвоєння основних методів,
прийомів і засобів викладання, застосування
яких може бути доцільним у навчально-ви-
ховному процесі, й особливо на перших ета-
пах практичної діяльності.

Засвоєння курсу «Методики викладання
економіки» дає відповідь на питання: яким
чином треба діяти викладачеві, щоб основи
економічних знань стали надбанням учнів.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у цьому напрямку.
У результаті дослідження ми дійшли виснов-
ку, що продумана психолого-педагогічна та
професійна підготовка майбутніх викладачів
економіки в педагогічному вузі значно підви-
щує професійну грамотність та педагогічну
майстерність майбутніх учителів, посилює
їхній інтерес до педагогічної діяльності, розк-
риває і формує педагогічні здібності, чим готує
до розв’язання складних завдань, які постали
перед сучасною школою.
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* * *
Омельченко С. О., Решетова І. Форму-

вання здорового способу життя як скла-
дова підготовки майбутніх фахівців еко-
номічних спеціальностей до педагогічної
діяльності в загальноосвітніх навчальних
закладах

У статті доведено необхідність підвищен-
ня рівня психолого-педагогічної підготовки
майбутніх фахівців економічних спеціально-
стей для подальшої їх педагогічної діяльності
у загальноосвітніх закладах. Увагу авторів
сконцентровано на такій складовій психоло-
го-педагогічної підготовки, як формування
здорового способу життя молоді. На думку
авторів, вирішення цієї проблеми можна до-
сягти шляхом здійснення комплексу заходів,
серед яких важливими є проведення
тренінгів, «круглих столів» з питань форму-
вання культури здоров’я молоді, впровад-
ження спецкурсів з методики викладання
економічних дисциплін та психологічних ос-
нов педагогічного спілкування для студентів
старших курсів економічних факультетів, вве-
дення до навчальних планів економічних
спеціальностей педагогічної практики.

Ключові слова: психолого-педагогічна
підготовка, формування здорового способу
життя, економічна освіта, культура здоров’я.
Омельченко С. А., Решетова И.  Фор-

мирование здорового образа жизни как
составляющая  подготовки будущих спе-
циалистов экономических специальнос-
тей к педагогической деятельности

В статье доказана необходимость  повы-
шения уровня психолого-педагогической
подготовки будущих специалистов экономи-
ческих специальностей для их дальнейшей
педагогической деятельности общеобразо-
вательных заведениях. Внимание авторов

сконцентрировано на такой составляющей
психолого-педагогической подготовки, как
формирование здорового образа жизни мо-
лодежи. По мнению авторов, разрешение
этой проблемы можно достичь путем осу-
ществления комплекса мероприятий, среди
которых важными являются проведение
тренингов, «круглых столов» по вопросам
формирования культуры здоровья молоде-
жи, внедрение спецкурсов по методике пре-
подавания экономических дисциплин и пси-
хологических основ педагогического обще-
ния для студентов старших курсов экономи-
ческих факультетов, введение в учебные пла-
ны экономических специальностей педаго-
гической практики.

Ключевые слова: психолого-педагогичес-
кая подготовка, формирование здорового об-
раза жизни, экономическое образование,
культура здоровья.

S. Omelchenko, I. Reshetova. Formation
of the healthy  way of  living as the means of
Training the Future Specialists of the
Economic Specialties to the pedagogical
activity   at the comprehensive educational
establishments

In the article it is proved the necessity of rising
of the level of psychological and pedagogical
training of the future specialists of economic
specialties for their further pedagogical activity in
the comprehensive educational establishments. The
authors’ attention is concentrated on such means
of the psychological and pedagogical training as
formation of the healthy way of living of life of the
yuoth. According to the authors’ point of view the
solution of this problem can be gained by means
of realization of the complex of the acts, among
which there are including of  pedagogical practice
into the programs of economic specialties, including
of special courses in economy teaching and
psychological bases of pedagogical communication
for the students of the senior courses of the
economic faculties.

Key words: psychological and pedagogical
training, formation of the healthy way of living,
economic education, culture of health.

Стаття надійшла 27.04.2009 р.
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УДК 371.13+371.4 Макаренко

ГУМАНІЗАЦІЯ навчально-
виховного процесу є одним

з найголовніших чинників набли-
ження освіти до сучасних педагогі-
чних норм та вимог. Проблема пе-
дагогічного оптимізму вихователя
була не тільки одним з найважливі-
ших аспектів системи виховання,
розробленої А.С. Макаренком, вона
є надзвичайно актуальною й у наш
час. Важливою ланкою у справі збе-
реження національної гуманістичної
культури постає виховання та на-
вчання, де й реалізується педагогіч-
ний оптимізм, який забезпечує мо-
рально-психологічний комфорт
учнів у педагогічному процесі й дає
можливість кожному учневі стати
суб’єктом власного життя та діяль-
ності.

Гуманістичну сутність майстер-
ності А. Макаренка-вихователя
досліджували І. Зязюн, І. Криво-
нос, Н. Тарасевич; особистісно-орі-
єнтований підхід до виховання в пе-
дагогічній спадщині А.С. Макарен-
ка та роль колективу в процесі гума-
нізації навчально-виховного проце-
су вивчала В. Бучківська; особистіс-
но-соціальну концепцію вихователя
в сучасній педагогіці розглядала
Л. Гриценко.

Соціальні функції системи вихо-
вання та навчання реалізуються че-
рез їх позитивну морально-психоло-
гічну спрямованість. Мета цієї статті
— показати значну роль педагогіч-
ного оптимізму вихователя в гума-
нізації навчально-виховного проце-
су, дати тлумачення терміна «педа-

у творчій спадщині  А. С. МАКАРЕНКА
з позицій сучасного навчально-виховного процесу

Вітебська П. В.
гогічний оптимізм вихователя» і з
погляду загальної педагогіки, і з по-
зиції видатного педагога-новатора
А. Макаренка.

Педагогічний оптимізм виховате-
ля складає домінанту його профе-
сійної майстерності, сприяє опти-
мальному включенню учнів у педа-
гогічний процес і дає можливість
кожному з них відчути себе рівноп-
равним партнером у педагогічній
взаємодії.

Педагогічний оптимізм виховате-
ля покликаний забезпечити форму-
вання особистості з такими якостя-
ми, досвідом, які б відповідали сучас-
ним вимогам суспільства та гаран-
тували успіх практичної діяльності з
самого початку її здійснення. Ця
мета виражає потребу суспільства в
підготовці фахівців, здатних успішно
виконати соціальні та професійні
функції в умовах сучасного педаго-
гічного процесу.

Формування педагогічного опти-
мізму вихователя – це складний про-
цес, пов’язаний з низки особистіс-
них властивостей та якостей: спря-
мованості, здібностей, свідомості,
почуття обов’язку, дисциплінова-
ності, вміння працювати з дітьми, са-
мокритичності, здатності до само-
розвитку, почуття гумору. Педагогіч-
ний оптимізм вихователя є мотива-
цією всієї діяльності та поведінки
учнів, забезпечує збіг їх поглядів,
життєвих позицій та орієнтацій, пер-
спектив та цілей, завдань та інтересів
з цілями, завданнями та інтересами
суспільства, є основним результатом
процесу виховання справжніх гро-
мадян.

На сучасному етапі психолого-
педагогічна наука довела: для того,
щоб виховання було найбільш ефек-
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тивним, необхідно викликати в дитині пози-
тивне ставлення до того, що ми хочемо в ній
виховати. Будь-яке ставлення формується в
процесі діяльності, через складний механізм
взаємовідносин та спілкування.

Згідно з тлумаченням Словника іноземних
мов, оптиміст — це здебільшого той, хто вва-
жає, що наш світ бездоганний, враховуючи
його походження від досконалого Бога-Твор-
ця, і що ми,  люди,  які живуть в ньому, також
єдині й неповторні [ 8, с. 497].
Оптимізм (від лат. optimas — найкращий)

— погляд, згідно з яким існуючий світ є кра-
щий з можливих і все в ньому веде до добра.
Принципово оптимізм потрібен ученням про
Бога як Всеблагого, Премудрого й Всемогут-
нього Творця світу. Головні труднощі завдан-
ня полягають у фактичному існуванні зла й
страждання у світі, що дає видиму основу для
протилежного песимізму. Сама можливість
оцінки світу в контексті добра й зла припус-
кає утвердження за людською особистістю і її
свідомістю принципового значення в житті
всесвіту, визнання, що світ має мету і що ця
мета – людина [ 8, с. 497].
Педагогічний оптимізм вихователя —

віра в безмежні здібності особистості вихован-
ця —  особливо чітко виявляється у ставленні
до складних вихованців. Він впевнений, що
учень може змінитися на краще, і створює
відповідні умови для його перевиховання,
вселяє віру учня в себе для того, щоб він по-
чав активно боротися за своє людську гідність
[7, с. 215].

А.С. Макаренко включає у поняття «пе-
дагогічний оптимізм» такі якості вихователя:
доброту, чуйність, доброзичливість, толеран-
тність, життєрадісність, почуття гумору, віру
в учнів, досягнення ними поставленої мети,
навіть якщо ці учні досить слабкі та мають про-
блеми з поведінкою. Віра педагога в найкращі
якості кожного вихованця примушує учнів
вірити у власні можливості, у максимально
позитивний напрямок розвитоку своєї особи-
стості.

На думку А.С. Макаренка, поняття «педа-
гогічний оптимізм вихователя» тісно пов’я-
зане з законами існування та розвитку колек-
тиву (закон мажорного тону колективу, закон
перспективних ліній, закон опори на позитив-
не в людині та інші) та є їх невід’ємною час-
тиною. «Проектування особистості має пере-

дувати особистості має передувати аналіз кол-
лективних та особистісних явищ» [6, с. 171].

Зважаючи на це, зробимо висновок, що це
поняття має свій зміст,  який базується на за-
конах колективу та реалізується завдяки їм.

Наприклад, у формуванні стилю та тону
колективу вихованців ми можемо спостеріга-
ти характерні ознаки опори на позитивне. А
саме:

1) мажор – постійна бадьорість, ніяких
похмурих облич; готовність до корисних дій,
але обдуманих, а не до безладних зоологіч-
них дій, до істеричності, криків, зойків; мажор
не створюється спеціальним методом, а є ре-
зультатом усієї роботи;

2) почуття власної гідності, що випли-
ває з уявлення про цінність свого колективу й
виявляється в гордощах за нього, в опорі про-
никненню до колективу чужого, у стримано-
му й ввічливому ставленні вихованців до при-
їжджої незнайомої людини; вихованець ніко-
ли не скаже поганого про свій колектив чужій
людині; це почуття виникає тоді, коли орга-
нізація і стан речей у закладі є предметом за-
гального уявлення й зусиль усього колективу;

3) уміння орієнтуватися, що полягає в
здатності встановлювати залежно від обста-
вин і навколишніх таку лінію поведінки, яка
найбільше відповідає інтересам колективу;
відчувати тон життя, дня, бачити, що робиться
«не лише перед очима, але й за потилицею»;

4) єдність колективу, яка полягає у друж-
ньому єднанні його членів на фоні загальної
ділової вимогливості один до одного, коли
кожний вихованець не відчуває відособле-
ності й беззахисності в колективі;

5) ідея захищеності, що випливає з усві-
домлення всіма членами єдності свого колек-
тиву; вона виявляється й у захисті колекти-
вом своїх членів від сторонніх, і в готовності
кожного вихованця не допустити принижен-
ня будь-якого члена колективу іншими його
членами;

6) здатність до гальмування, яка вияв-
ляється в стриманості в рухах, словах, кри-
кові, в умінні поступитися товаришеві в супе-
речках, у загальній ввічливості;

7) активність – постійна готовність до
корисного ділового руху, а не до невпорядко-
ваного бігу чи крику. Для цього час протягом
дня повинен бути правильно розподілений,
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адже така активність виховується лише в
організованій діяльності.

Ці ознаки та закони колективу тією чи
іншою мірою є основою педагогічного опти-
мізму вихователя й реалізуються у процесі ви-
ховання, готуючи базу для плідної взаємодії
вихователя з вихованцями.

Достатньо обґрунтованою є теорія розвит-
ку педагогічного оптимізму вихователя че ре-
з родинне виховання. Написанню «Книги
для батьків» передував  власний  досвід  ви-
ховання.

До  умов  успішного  становлення  особи-
стості  в  родині педагог зараховува наявність
спільних інтересів, оптимізму, спільних спра-
в та позитивний приклад батьків у всій жит-
тєдіяльності [5, с. 333].

Педагогічний оптимізм є одним із специ-
фічних принципів педагогічної моралі, тісно
пов’язаним з педагогічним гуманізмом. Цей
принцип регулює ставлення вчителя до учнів,
до своєї праці й до себе. Педагогічний оптимізм
зумовлений особливостями вчительської праці,
спрямованої на сприятливе майбутнє.
Гуманізм — світогляд, у центрі якого най-

вищою цінністю й мірилом всього є людина.
Почуття любові до людей і окремої особи, гли-
бока повага до людської гідності, позитивне
сприйняття індивідуальних особливостей
іншої людини, визнання її прав і свободи, ба-
жання співчувати та допомагати іншому, на-
магання робити добро й піклуватися про бла-
го людей є основними засадами гуманізму.

Сучасні принципи виховання являють
собою сукупність твердих педагогічних пере-
конань, спрямованих на визначення гумані-
стичних основ формування особистості:

— принцип гуманізації виховання, що про-
голошує ідею самоцінності людини, активно-
го людинолюбства: необхідно приймати ди-
тину такою, якою вона є, виявляти живу
цікавість до неї, приймати рівним собі в ду-
ховному розумінні;

— принцип демократизації виховання
передбачає проголошення права на вільний
вибір, захист особистості кожної дитини;

— принцип педагогічного оптимізму ґрун-
тується на опорі на позитивні якості дитини,
культивуванні її чеснот, створенні в процесі
виховання оптимістичного клімату;

— принцип єдності й цілісності виховно-
го процесу полягає в єдності педагогічних по-

зицій і виховної взаємодії з дитиною, єдності
загального й індивідуального розвитку дити-
ни, основних напрямків базової культури осо-
бистості;

— принцип цілеспрямованості вихован-
ня — це визначення перспективної програ-
ми життя дітей;

— принцип колективного виховання про-
голошує, що колектив є реальним середови-
щем життя й діяльності дитини  та відбиває
модель відносин, що існують у суспільстві;

— принцип «паралельної педагогічної дії»
підкреслює єдність процесів індивідуалізації й
соціалізації, які спеціально спрямовуються
вихованням.

Основним принципом педагогічного оп-
тимізму вихователя є принцип опори на по-
зитивне. Якщо вихователь виявить хоч крап-
лю доброти і потім буде спиратися на це у про-
цесі виховання, то досягне значних резуль-
татів. Такі прості поради можна прочитати в
підручниках з педагогіки. Досвідчені педаго-
ги шукають у погано вихованій людині ті по-
зитивні якості, спираючись на які можливо
досягти стійких успіхів у формуванні якостей,
передбачених метою виховання.

Вимоги принципу опори на позитивне у
вихованні прості: вихователі повинні виявля-
ти позитивне в людині і, спираючись на це,
розвивати інші, недостатньо сформовані  якості,
доводячи їх до необхідного рівня та гармоній-
ного поєднання.

Для успішної реалізації педагогічного про-
цесу необхідно спиратися на позитивні інте-
реси вихованців (пізнавальні, естетичні,
тощо), за їх допомогою вирішення низки зав-
дань трудового, морального та естетичного
виховання стає можливим. Принцип опори
на позитивне пов’язаний з вибором основ-
ного напряму в процесі виховання.

Опора на позитивне має ще один аспект,
який можна визначити як створення  пози-
тивного виховного фону. Сюди відноситься
життєдіяльність вихованців та стиль вихов-
них взаємовідносин. Спокійна, ділова атмос-
фера, де кожний зайнятий своєю справою,
ніхто нікому не заважає, де висока організація
труда та відпочинку, яка сприяє впевненому
руху вперед, де існує відчуття злагодженості
дій та турботливе ставлення один до одного,
не може не мати позитивного впливу.

Педагогічний оптимізм вихователя як
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складову частину педагогічного впливу не-
можливо реалізувати, не враховуючи значен-
ня двох особливостей: вікових особливостей
вихованців та виховання на основі індивіду-
ального або особистісного підходу. Психоло-
го-педагогічні дослідження останніх десятиріч
показали, що першочергове значення має не
тільки вік та індивідуальні особливості вихо-
ванця, але і їх особистісні характеристики та
можливості.

Особистісний підхід – це опора на осо-
бистісні якості, які виражають дуже важливі
для виховання характеристики – спрямо-
ваність особистості, її життєві орієнтири, ус-
танови, домінуючиі мотиви поведінки.

До числа індивідуальних особливостей, на
які необхідно звернути увагу в першу чергу,
належать: особливості виховання, мислення,
пам’яті, мовлення, характеру, темпераменту,
волі. Це досить складно зробити за умов ма-
сового виховання, але якщо вихователь праг-
не досягти успіху, необхідно витратити пев-
ний час на дослідження цих особливостей у
кожного вихованця.

Зрозуміти глибинні характеристики особи-
стості за зовнішніми актами поведінки досить
складно. Необхідна плідна співпраця вихова-
теля з вихованцем. Зробивши вихованця
своїм другом та союзником, пошук правиль-
них шляхів до діагностики його глибинних яко-
стей стає можливим.

Педагогічний оптимізм вихователя спря-
мований не тільки на розкриття найкращих
якостей у вихованців, але й на досягнення
ними успіху в будь-якій сфері життя. Тому на-
станова на успіх є складовою частиною
складного навчально-виховного процесу.

А. Бєлкін вважав необхідним створити
оптимістичну настанову на дитину, забути
про її недоліки, бачити тільки перспективні
лінії морального розвитку [1, с. 176].

Головний зміст діяльності вчителя поля-
гає у створенні для кожного вихованця ситу-
ації успіху. Тут важливим є розрізнення та-
ких понять, як «успіх» та «ситуація успіху».
Ситуація – це поєднання умов, які забезпечу-
ють успіх, а успіх – результат реалізації певної
ситуації. Ситуацію може організувати вихо-
ватель, але відчуття успіху – щось суб’єктив-
не. Завдання вихователя полягає в тому, щоб
він надав можливість кожному вихованцеві
відчути радість досягнення мети, усвідомити
свої можливості, повірити в себе.

З педагогічного погляду ситуація успіху
– це цілеспрямоване, організоване поєднан-
ня умов, за яких надається можливість досяг-
ти значних результатів у діяльності які окре-
мої особистості, і колективу в цілому. Важли-
во зазначити, що з педагогічної погляду зору
це результат продуманої та заздалегідь підго-
товленої стратегії, тактики вчителя, родини.

Успіх – не абстрактна категорія. Вона за-
лежить від віку та оточення, прагнень та спо-
дівань, психологічних та психічних особли-
востей кожної особистості.

Досягнення успіху в навчанні неможливе
без оволодіння навчальним матеріалом, роз-
витком і вихованням особистості в процесі
навчання. Організована діяльність, у якій ви-
хованець бере участь без бажання, не розви-
ває в нього практичних навичок.

В. Бучківська говорить про те, що у ХХ ст.
гуманізацію виховання пов’язують із проце-
сом соціалізації особистості, здійснення якої
неможливе без досвіду колективного вихован-
ня [2, с. 146].

Реформа школи в Україні спрямована на
демократизацію й гуманізацію освітнього про-
стору. Україна прагне побудувати суспільство
на засадах поваги прав людини та особис-
тості. Перед школою поставлене завдання
виховання громадянина, свідомого, активно-
го, толерантного. Стало очевидним, що без
виховання в особистості колективізму, досві-
ду соціалізації цих завдань не вирішити.

Таким чином, «педагогічний оптимізм
вихователя» є важливою умовою процесу гу-
манізації навчання та виховання особистості.
А. Макаренко вносить у це поняття доброту,
чуйність, доброзичливість, життєрадісність,
почуття гумору, віру в учнів. Постаючи твор-
цем новаторської теорії навчання й вихован-
ня, ввін указує на важливу роль педагогічно-
го оптимізму вихователя в  забезпеченні про-
дуктивного розвитку вихованців та вдоскона-
ленні навчально-виховного процесу.

А. Макаренко наголошує на тому, що не
тільки педагогічний оптимізм вихователя
сприяє формуванню особистості вихованця,
але й позитивна атмосфера в родині має вели-
чезне значення.

Педагогічний оптимізм вихователя — це
досить складний та багатогранний процес,
який містить такі поняття та принципи, як
опора на позитивне, педагогічний гуманізм,
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особистісний підхід, настанова на успіх та ба-
гато інших.

Опора на позитивне сприяє створенню
позитивного виховного фону, який сприяє
ефективній взаємодії вихователя з вихованця-
ми,  що, у  свою чергу,  є основою успішної
реалізації навчально-виховного процесу.

Співпрацю вихованця з вихователем не
можна розглядати тільки як спільну діяльність
або взаємодію. Увесь зміст цієї співпраці по-
лягає в радості, яку вона дає. Радість у будь-
якому різновиді праці вихованця – усвідомлен-
ня досягнутого. Радість не з’являється сама по
собі, її основою є успіх, тому створення ситу-
ації успіху дає можливість вихованцеві руха-
тися вперед, не втрачаючи віру у власні мож-
ливості та здібності.

Особистісний підхід ураховує вікові та
індивідуальні особливості вихованців, що дає
змогу діагностувати їх потенційні можливості
та найближчі перспективи розвитку.

Роль педагогічного оптимізму вихователя
в навчально-виховному процесі потребує по-
дальшого дослідження його змістовних харак-
теристик, умов формування, засобів опти-
мальної реалізації тощо.
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УДК 929;37 Костомаров

ВИВЧЕННЯ педагогічної творчості,
поглядів конкретної особи, яка зроби-

ла внесок у розвиток освітньо-виховної галузі,
є важливою складовою для встановлення за-
гального уявлення про шляхи розвитку педа-
гогічної науки в певну історичну добу. Як заз-
начає академік О. Сухомлинська, «педагогічна
думка завжди персоніфікована – на ній лежить
відбиток особистості її носія з його смаками,
поглядами, віруваннями та уподобаннями»
[24, с. 36]. З огляду на це, надзвичайно ціка-
вим є дослідження педагогічних поглядів
М. Костомарова, — одного з видатних пред-
ставників когорти українських діячів Над-
дніпрянської України ХІХ ст., який відіграв
важливу роль у відродженні української куль-
тури і розгортанні українського національно-
культурного руху.

Аналіз історіографії, присвяченої діяльності
й спадщині М. Костомарова показали, що на-
прикінці 80-х та впродовж 90-х рр ХХ ст. його
ім’я опинилося в центрі уваги вітчизняних
учених, про що свідчить ціла низка досліджень
та численні перевидання його праць.

Багатовимерність постаті мислителя, на-
родницький напрямок його праць викладено
у статтях істориків О. Гончара, А. Малашевич,
Ю. Пінчука, О. Кіяна, Я. Поліщука, О. Пет-
ренка, О. Яся, літературознавців Н. Буторіної,
Г. Гучко, В. Смілянської. У 2002 р. з ініціативи
Ю. Пінчука в Чернігові започатковано Косто-
маровські читання, присвячені життю та твор-
чості вченого та результатам новітніх дослід-
жень вітчизняної історії.

Просвітницька діяльність М. Костомаро-
ва аналізується в дослідженнях Л. Березівсь-

в контексті його світоглядних пріоритетів
кої, Л. Вовк, Я. Козачка, Н. Побірченко. Авто-
ри наголошують на актуальності педагогічних
поглядів ученого, який надавав надзвичайно
великого значення історії народу, як важливого
чинника формування національної самосвідо-
мості, як чинника просвітництва простого
люду. Дослідники зазначають, що мислитель
наголошував на необхідності освіти для ши-
роких верств населення, причому висував ви-
могу забезпечення початкового навчання
рідною мовою.

Проведений аналіз науково-педагогічної
літератури, присвяченій просвітницькій діяль-
ності М. Костомарова, показує, що педагогічні
ідеї та погляди вченого на сучасну йому сис-
тему освіти не були представлені в цілісній
історико-педагогічній студії. Мета нашої статті
– проаналізувати й узагальнити світоглядно-
педагогічні ідеї вченого.

Вивчення творчої спадщини М.Костома-
рова свідчить, що упродовж життя вчений
написав значну кількість різноманітних за
змістом та характером творів: публіцистичні,
полемічні, художні, науково-історичні, етног-
рафічні, мемуарні та педагогічні, – де відобра-
жено  його світоглядні позиції, зокрема й за-
гальнопедагогічні.

Цінним джерелом для відтворення й осяг-
нення не лише життя та діяльності М. Косто-
марова, а й педагогічних поглядів ученого є
мемуарний твір «Автобіографія» (1881) [11].
Його вивчення дало нам підстави стверджу-
вати, що від самого дитинства ментальності
вченого було притаманне тяжіння до критич-
ної об’єктивності, що яскраво виявилося в
його суспільно-культурологічній позиції.

Як відомо, освітньо-наукова діяльність для
М. Костомарова була основою життя, впли-
вала на формування його світоглядної позиції,
визначала переконання вченого. Розглядаю-
чи освіту як таку галузь діяльності, що охоп-

Дутко О. М.



101Îñâ³òà Äîíáàñó ¹ 3-4 (134–135), 2009

лює всі сторони життя людини – і духовну, і
сімейну, і громадську, і економічну —  М. Кос-
томаров був переконаний у необхідності «вжи-
ти заходів і досягти сприяння науці, процесу
суспільного добробуту та розповсюдженню
освіти» [9, с. 1305]. Він уважав, що «чим
більше проникає наука в суспільне життя, тим
більше керує ним і стає необхідною для ньо-
го, тим прогрес добробуту йде правильніше,
швидше й повніше» [Там само]. Тому протягом
життя, висвітлюючи і обґрунтовуючи суспіль-
ну детермінацію освітнього процесу, учений ви-
магав змін у ставленні соціуму до освіти.

Причину всіх недоліків тогочасної освіти
М. Костомаров шукав в устрої самого су-
спільства. Педагог неодноразово згадував, що
серед російських дворян панувало поняття,
згідно з яким займатися наукою було справою
принизливою, тому серед учнів гімназій пе-
реважали діти дрібних урядовців, небагатих
купців, міщан і різночинців: «Плебейське по-
ходження являлося дуже часто в прийомах та
способах спілкування вихованців, так само як
і у відсутності початкового виховання, одер-
жаного в батьківському домі. Брутальна лай-
ка, бійка і брудні забави були звичними в цьо-
му колі. Між учнями було достатньо ледарів,
які майже не  відвідували гімназії, а ті, що були
стараннішими, заздалегідь дивилися на на-
вчання тільки як на засіб, корисний у житті
для здобування насущного хліба» [11, с. 435].

Поширення байдужого ставлення до осві-
ти в тогочасному суспільстві відбувалося че-
рез існування значної кількості прогалин у самій
системі освіти. Ще в юному віці, підлітком, Ми-
кола Костомаров, який під пильним батьківсь-
ким наглядом здобув багато позапрограмових
знань і був добре освічений у домашніх умо-
вах, потрапивши до казенних навчальних зак-
ладів, усвідомив наявність недоліків тодішніх
освітніх закладів. А через багато років в «Авто-
біографії» на основі власних спогадів він по-
дав ґрунтовну характеристику середніх на-
вчальних закладів, де навчався, порушуючи
болючі проблеми освіти тієї доби.

Навчаючись у Воронезькому пансіоні
(1828—1831), який утримував учитель мате-
матики губернської гімназії П. Федоров, три-

надцятирічний хлопчик почав замислюватися
над способами й методами викладання. Юно-
го Костомарова не влаштовував ні рівень, ні
зміст шкільної освіти. В «Автобіографії» він
записав з цього приводу: «Пансіон, у якому
цього разу мені довелося навчатися, був од-
ним із таких закладів, у яких понад усе нама-
гаються показати  з виду щось незвичайне,
чудове, а насправді не дають належного ви-
ховання. … Саме навчання відбувалося урив-
часто; не було навіть поділу на класи; один
учень вивчав одне, другий — інше; учителі
приходили лише перепитувати уроки (учений
мав на увазі опитування результатів виконан-
ня домашніх завдань – прим. О.Д.) і задавати
нові уроки за книгами. Найвищим досягнен-
ням успіху у вихованні й навчанні вважалося
лепетати французькою й танцювати» [11,
с. 432]. Уже у той час М. Костомаров зрозумів,
що такий навчальний заклад не може задо-
вольнити потреб людини, яка в майбутньому
мріє про вищу освіту.

Спираючись на власний педагогічний
досвід і досвід активної просвітницької діяль-
ності, М. Костомаров у статті «Тисячоліття»
(1862) висловив власний погляд на сучасну
йому систему освіти та російське суспільство
взагалі, у житті якого він відзначив недостат-
ню увагу до науки та освіти. У контексті про-
блеми браку вітчизняних фахівців з різних га-
лузей знань він закликав змінити підхід до
підготовки спеціалістів. Його турбувало пи-
тання про складання навчальних програм, які,
на думку вченого, не відповідали реальним
потребам та можливостям соціуму. З цього
приводу він писав: «Часто йдеться про пова-
гу до науки та про необхідність освіти, а на
ділі і мало поваги до науки, і освіта не повна:
коли виникає потреба в спеціалістах в тій чи
іншій галузі людського   знання, доводиться
шукати їх з Діогеновим ліхтарем або зверта-
тися до іноземців. Це відбувається тому, що
більшість з нас, бажаючи освіти, передусім
висувають перед собою таке широке коло (зав-
дань),  яким не вистачає сили оволодіти, а
вивчаючи якийсь предмет, прагнуть відразу
здолати його  і бути в ньому «законодатель-
ным». Наші навчальні програми написано так
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широко, що незнайомий зі справою здивуєть-
ся через величезну ученість тих, хто закінчив
курс навчання в будь-якому навчальному зак-
ладі, одержав свідоцтво про розумові успіхи
за такою програмою… В усіх галузях життя
ми беремо не під силу, забагато хочемо, заба-
гато на себе покладаємо і багато в чому втра-
чаємо, лише на словах у нас те, що мало б бути
на ділі» [13, с. 126].

Узагальнюючи власні думки, М. Костома-
ров пропонував визначити найближчі, прак-
тичні цілі в усіх сферах практичної діяльності
та всіма силами прагнути їх здійснення [13, с.
128].  Вочевидь, зрозуміло, що, розмірковую-
чи про сучасну йому систему освіти, М. Кос-
томаров прагнув змін. У своїх прагненнях не
був самотнім. Відомо, що за перебудову сис-
теми освіти виступав М. Пирогов у праці
«Вопросы жизни» (1856). Засуджував тогочас-
ну систему освіти і маловідомий сьогодні пе-
дагог ХІХ ст.  Є. Моссаковський у праці
«Недільні школи (листи в село)» (1861).
Сміливі вимоги реформи народної школи вис-
ловлені також у збережених в архіві уривках,
скорописах різних (почасти з автографом
М. Костомарова), де зазначалося: «Реформа
народної школи необхідна тому, що, з одного
боку, народу без розвитку школи не можна об-
ійтись, з іншого – сучасна школа руйнує наші
історичні суспільні основи» [2, с. 2].  Доказів,
що згадані  думки належать М. Костомарову
в нас немає, проте вони відбивають думки,
які існували серед просвітників ХІХ ст.

Можна з упевненістю твердити , що
М. Костомаров був прихильником класно-
урочної системи: найприйнятнішим  спосо-
бом передачі знань від вчителя до учня в се-
редніх навчальних закладах уважав урок. Роль
керівника навчальним процесом М. Костома-
ров відводив учителю, від таланту і праці якого
залежить успішність навчання. Він високо
цінував доцільні учительські настанови, на-
вчання як метод впливу на учнів. М. Косто-
маров був переконаний, що вчительська май-
стерність має досягати такого рівня, щоб учні
довіряли вчителю, керувалися його порада-
ми, розвивалися під його наглядом. З такими
побажаннями вчений звертався лише до вчи-

телів  люблячих і знаючих свою справу. Кри-
тикував і засуджував бездарних, негідних вчи-
телів, які сприяли не розвитку дітей, а вели
до «отупіння» своїх вихованців [9, с. 1305].

На основі спогадів про навчання у Воро-
незькій чоловічій гімназії (1831—1833) учений
дав детальну характеристику учительського
складу, тим самим подавши свої погляди щодо
особи вчителя. Пильну увагу автора привер-
тала професійна підготовка викладачів і їхнє
вміння навчати. Наприклад, про вчителя ла-
тинської мови він записав: «Вихований за ста-
рою бурсацькою методою, він не в змозі був ні
пояснити належним чином правила мови, ні
тим більше вселити любов до навчального
предмета» [11, с. 433]. Низький рівень профе-
сійної підготовки не вирізняв й інших вчителів
гімназії, які, за словами вченого, «…мало пред-
ставляли   собою педагогічні зразки» [там само].
М. Костомаров критично відзначив відсутність
методичної культури в учителів, їхню педагог-
ічну лінивість і небажання шукати більш
доцільні способи викладу навчального матер-
іалу, недостатній рівень знань самих викла-
дачів, неповагу до учнів, застосування фізич-
них покарань. З неповагою згадував учений
учителя математики П. Федорова, який «…був
лінивим до невимовності та, приходячи у клас,
викладав, закинувши ноги на стіл…» [там
само]. Учителя всесвітньої історії М. Костома-
ров критикував за нездатність пояснити на-
вчальний матеріал, небажання доповнити його
позапідручниковими новими фактами, а також
особистими поглядами. На думку вченого, та-
кий учитель був здатний лише схилити своїх
вихованців до ліні й повної байдужості до на-
уки [11, с. 434]. Варто зауважити, що «висмія-
ний» М. Костомаровим низький професійний
рівень вчителів був наслідком не лише недо-
статньої підготовки спеціалістів, а й освітньої
політики Миколи І, яка, за словами українсь-
кого історика С. Сірополка,  «визначалася по-
вним пригніченням особистості вчителя і
учня» [23, с. 306].

Усвідомлюючи важливість ролі вчителя в
навчальному процесі, М. Костомаров з відпо-
відальністю ставився до виконання обов’язків
старшого вчителя, коли сам працював у
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Рівненській гімназії (1844—1845). З «Історич-
ної записки про Рівненське реальне училище.
1832—1889»  відомо, що у 1843 р. надійшов
циркуляр піклувальника Київського навчально-
го округу князя Давидова, у якому ставилася
вимога покращити викладання в Рівненській
гімназії, викладачів спонукали прикласти зу-
силь, щоб учні    ефективно й легко засвоюва-
ли програмовий матеріал. Особливу увагу
відводили викладанню словесності, історії й
географії, яке на той час у згаданому закладі
було «запущеним». Як зазначив один із до-
слідників педагогічної діяльності М. Косто-
марова А. Попов, у таких обставинах, які об-
тяжувалися низьким рівнем попереднього вик-
ладання, М. Костомарову довелося не лише
викладати учням програмовий матеріал, необ-
хідний для певного класу, а й надолужувати
раніше існуючі прогалини [22, с. 734]. Коли
в 1845 р. через відміну окремого викладання
статистики в середніх навчальних закладах,
з’явилося кілька вільних годин, педагогічна
рада Рівненської гімназії, в тому числі й М. Ко-
стомаров, вирішили використати ці уроки для
вивчення історії. У рішенні педради зазначало-
ся, що вчитель має спрямувати роботу на прак-
тичні заняття з історії. За потрібне вважалося
читати історичні твори, знайомити учнів з
різними поглядами на історичні процеси, з
критикою і способами викладу матеріалу. Усе
це, на думку викладачів Рівненської гімназії,
мало бути корисним не лише для засвоєння
знань з історії, але й для розвитку мовлення та
мислення учнів [5, с. 33]. Таких поглядів Ми-
кола Іванович дотримувався не лише теоретич-
но, а й на практиці. Існування в архіві згадано-
го закладу учнівських робіт на історичні теми
доводить, що учні М. Костомарова не лише
засвоювали програмовий матеріал, а й додат-
ково працювали над окремими питаннями
історії.  Хоча Микола Іванович лише рік пра-
цював в цьому навчальному закладі, його усп-
іхи у викладанні історії були оцінені началь-
ством належним чином. На основі звіту інспек-
тора казенних училищ, який ревізував
Рівненську гімназію в 1844 р., піклувальником
Київського навчального округу було записано:
«Справжній учитель, магістр Костомаров, з

особливою любов’ю відданий науці і який
довів відмінний дар деякими вельми слушни-
ми історичними творами, має, без сумніву, усі
якості, потрібні для цілком гарного викладача»
[5, с. 26—27].  Отже, М. Костомаров не зай-
мав лише позицію критика у своїх міркуван-
нях щодо постаті вчителя-викладача, а й праг-
нув на практиці  втілювати необхідні якості
справжнього педагога.

Ураховуючи всі недоліки тогочасної сис-
теми освіти, М. Костомаров надавав важли-
вого значення самоосвіті людини протягом
життя. Особисто він з юнацьких років був
привчений працювати з додатковою літера-
турою, займався вивченням мов, сумлінно
ставився до навчання взагалі.

Погляди М. Костомарова на важливість
самоосвіти можна простежити, проаналізу-
вавши його твір «Воспоминание о двух маля-
рах» (1861). У центрі розповіді –  доля двох
особистостей. Одна з них – сільський маляр
Грицько, який, за словами автора, був «здат-
ний збуджувати  в душі багато дум і залишати
незабутні враження» [7, с. 44]. Заняття маляр-
ством і особисті нахили сприяли реалізації
прагнення до подальшого розвитку й  до ово-
лодіння новими знаннями: він самотужки
навчився читати, згодом ознайомився із все-
світньою історією, астрономією, математи-
кою, цікавився фізикою, з успіхом розв’язував
важкі геометричні та алгебраїчні завдання.
М. Костомаров поетапно змальовує, як відбу-
валося становлення особистості Грицька, виз-
началися основи його світогляду, формуван-
ня інтересу до науки.

Автор акцентував увагу на проблемах, що
виникали перед малярем у процесі само-
стійного засвоєння знань: відсутність достат-
ньої кількості наукової літератури, наявність у
підручниках великої кількості незнайомої й не-
зрозумілої термінології, яка не пояснювалася
й утруднювала засвоєння матеріалу. Проте
особливу увагу звернув М. Костомаров на сус-
пільний стан, який відіграв у житті Грицька
вирішальну негативну роль. Хоча маляр, зав-
дячуючи розумовим природним здібностям
та сумлінній праці, подолавши всі перепони,
дійшов до мети, осягнув широке коло знань,
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головним гальмом подальшого розвитку став
його стан кріпака, який не дав змоги плідно
реалізувати здобуті знання на користь сусп-
ільству.  Саме кріпосне право як головна пе-
решкода розвитку людини, що існувала в
царській Росії, гостро засудив М. Костома-
ров у творі.  Поневолення селян не лише при-
гнічувало та змінювало людські долі, а було
однією з основних причин народної негра-
мотності. Як відомо, за наказом Миколи І до
середніх і вищих шкіл допускалися тільки діти
вільних станів, а кріпацькі діти могли вільно
навчатися лише в приходських і повітових
школах [23, с. 304].

На противагу гіркій долі кріпака Грицька М.
Костомаров  змалював життєву позицію, по-
етичні здібності, величезні досягнення на літе-
ратурній ниві Тараса Шевченка.  Життєві долі
двох людей, що майже однаково розпочалися,
через ряд причин, зокрема через те, що Гриць-
ко залишився кріпаком, а Т. Шевченка викупи-
ли з неволі, склалися зовсім по-різному. Кріпак
Грицько – «згас для всього майбутнього», а «Т.
Шевченко сказав те, що кожна людина з наро-
ду сказала б, якби її народна сутність могла
піднятися до здатності  –  висловити те, що
зберігалося на дні її душі» [7, с. 51].

Твір «Воспоминания  о двух малярах»
М. Костомаров написав відразу після відміни
кріпосного права, назвавши цю подію «вели-
кою епохою відновлення народного життя».
Проте вчений з жалем згадує двох малорусь-
ких малярів, для яких звільнення народу не
принесло користі: «Грицько-маляр дуже рано
народився і прожив найкращі роки під гнітом
кріпосного права, що не дало йому розвину-
ти свій чудовий талант для власної духовної
насолоди та на користь інших; Тарас-маляр
рано помер, не дожив лише шести днів, до
дня, який був би найрадіснішим днем в його
страдницькому житті, бо цей день розпочав
здійснення того, що було душею Тарасової
поезії» [7, с. 56].

Повчальний за змістом й ідеєю цей твір
був звернений до моральних почуттів читачів
і водночас містив виховні приклади доціль-
ного творення власної долі людиною.

М. Костомаров був переконаний, що «нове
життя вільної християнської нації» відкрило
шлях до широкої просвіти народу, тому вважав,
що «після того залишалося бажати лише одно-
го – просвіти звільненого народу…» [11, с. 537].

Просвітницька ідея через освіту змінити
сприйняття  простою людиною свого прини-
женого становища, проходить через сюжет
історичної повісті М. Костомарова «Холуй»
(1878). У творі письменник зобразив домашній
побут, звичаї, різні людські характери та трагічні
події епохи першої половини ХVІІІ ст. Автор
виразно викриває проблеми суспільства, що
виникли внаслідок політики Петра І, які вче-
ний у науково-історичних працях схарактери-
зував так: «Усі Петрові вихованці, які пережи-
ли його, заплуталися у власних інтригах, пе-
реслідуючи особисті егоїстичні інтереси, заги-
нули на пласі або у вигнанні, а російський гро-
мадянин засвоїв у своїй совісті правило, що
можна робити все, що корисно, навіть якщо це
й аморально, виправдовуючись тим, що й інші
народи так роблять» [16, с. 767].

Серед героїв повісті – дворовий холоп
Василь Данилов, який за сюжетом твору  «мав
гарячий, живий характер, але й меланхоліч-
ний, і тому був схильний помріяти і любив
розмови про гадання, чародійства, привиди»
[18, с. 414].  Саме він найбільше потерпає від
деспотизму, сваволі, егоїзму боярина-хазяїна.
Вирішення проблеми М. Костомаров шукає в
необхідності просвітництва найбільш знедо-
лених членів суспільства. Він показує, що саме
грамотність, яку засвоїв «холуй», навчаючись
у священика, викликала в нього почуття не-
задоволення своїм холопським станом, а зго-
дом – і бажання звільнитися від феодальної
залежності. Проте спроби бідного хлопця
змінити своє положення та відповідно зне-
долене життя виявляються марними, він
гине. Причиною його загибелі автор вважає
загальне нерозуміння, неуцтво інших таких
самих простих людей, беззаконня, що пану-
вало в російському суспільстві.

Основну мету згаданого твору чітко визна-
чив сучасний український дослідник В.Зарва,
який схарактеризував її так: «Як твір головним
чином етнологічний, повість відзначається
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сильним критичним началом, зосередженням
уваги саме на негативних проявах зображува-
ної дійсності, підкресленням загального зане-
паду моралі, характеристикою суспільства, в
якому мірою людини є майновий статус, ба-
гатство і влада над іншими, а не розум, осві-
ченість, доброзичливість і людяність» [4, с. 48].

До цієї думки додамо, що М. Костомаров
через викриття негативного боку конкретних
історичних епох, пропагував морально-етичні
положення, побудовані на християнських
цінностях, які проголошували життєвою не-
обхідністю вільне становище людини в
суспільстві. Аналогічну ідею сповідував
М. Костомаров і в дописі публіцистичного ха-
рактеру «Християнство і кріпацтво» (1862). На
противагу ворогам і хулителям віри й науки
христової, які прагнули довести, ніби христи-
янство «освящає і похваляє неволю і ґвалт, не
дає людському розуму розвернутись, приму-
шує, заплющивши очі, без власної розваги, уз-
навати за правду те, що сказано, і робити, як
показано», М. Костомаров доводить, що лю-
дина навіть відповідно до Бога не кріпак, ос-
кільки звертається не «пан Бог», а «Отче наш».
Учений з упевненістю стверджує: «…не ку-
пував нас Христос у підданство, а іскупив із
підданства і кріпацтва» [19, с. 10]. Суголос-
ними є слова М. Костомарова, записані у
творі «Книга Буття», яку вважають програм-
ним документом Кирило-Мефодіївського
братства.  У ньому вчений записав: «…Ще
гірша неправда: буцім установлено од Бога,
щоб одні панували і збагатились, а другі були
у неволі і нищі…» [20, с. 53].

Художньо-літературні повісті М. Косто-
марова також є відображенням високомораль-
ного світогляду вченого. У творі «Кремуцій
Корд» (1849) автор викриває й засуджує лице-
мірство, підлабузництво, жорстокість у людсь-
ких стосунках. Він виступає на боці правди,
злагоди, справедливості. Свої думки викладає
через слова головного героя, який стверджує:
«Існує одне найжахливіше горе, перед яким
безсилі всі біди: це горе – нечиста совість і праг-
нення чужої крові та чужих сліз» [10, с. 299].

Моралістичним характером вирізняється
твір «Сорок літ. Народна малоруська леген-

да» (1840). На думку автора, найвищою наго-
родою для людини є духовний розвиток, по-
в’язаний із вірою в Бога. На сторінках твору
М. Костомаров виступив проти проповід-
ників атеїзму, які поступово знищують мораль-
ну сутність людини. Він з упевненістю ствер-
джував, що «матеріалізм приваблює до себе
людей небагатої духовної натури своєю лег-
кістю і доступністю для кожного розумника
абстрактних доказів, що придатні для пред-
метів ужитку, проте зовсім не застосовані у
високих питаннях про божество, про дух, про
безсмертя» [17, с. 407].

Сучасний історик Я. Козачок в одній із
своїх статей, присвячених М. Костомарову,
назвав його «практикуючим християнином»,
зауваживши також, що християнська мораль
– складова ідей вченого [6, с. 29].

«Апостолом правди і науки» назвав М. Ко-
стомарова один із невідомих дописувачів ча-
сопису «Київська старовина» 1891 р.  [3, с.
80]. К. Юнге, згадуючи Миколу Івановича як
«світлу постать», зауважувала, що саме прав-
да була властивістю натури М. Костомарова і
справжнім культом для нього [26, с. 222]. Ук-
раїнський просвітницький діяч В. Беренштам
у спогадах про М. Костомарова стверджував:
«Ставлячись до зла, як до чогось неминучо-
го, покійний історик ніколи не годився з ним
і глибоко вірив в цілковиту перемогу добра»
[1, с. 229]. Як згадує В. Беренштам, саме знан-
ня були для М. Костомарова запорукою кра-
щого майбутнього і прогресу, для якого насиль-
ство у будь-якій формі є лише перешкодою
[Там само].

За життя М. Костомаров намагався впли-
нути на стан освіти простого народу Над-
дніпрянської України, сприяти покращенню
якості навчання й початкового, і універси-
тетського. Він добре усвідомлював і намагав-
ся просувати цю думку в суспільстві, усвідом-
лював, що для освіти народу потрібна відпо-
відна навчальна література. М. Костомаров
був переконаний в необхідності створення для
народу таких підручників, які б відповідали
його (народу) духовним вимогам, а тому роз-
почав активну діяльність із збирання коштів
на наукові книжки для народу.
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У статті  «Про викладання на південно-
руській мові» (1862) учений розкрив своє ба-
чення необхідних підходів до підручникотво-
рення. На сторінках допису він розкрив своє
вболівання за грамотне, з педагогічної тпог-
ляду укладання наукових книг. На наш погляд,
він дав цінні не лише для свого часу методичні
поради щодо вимог до укладання підручників,
а саме: «Книжки, створені для народу, мають
бути написані так, щоб вони читалися, а не
визубрювалися, були зрозумілими, а не втов-
кмачувалися; знання нехай вкладаються в го-
лови учнів шляхом часто повторюваного чи-
тання, роздумів, переказування іншим і тлу-
мачення прочитаного» [12, с. 3]. Зрозуміло,
що М. Костомаров прагнув не просто про
поширення наукової літератури для початко-
вої освіти народу, а й її корисність та спро-
можність досягти дидактичної мети.

У статті «Про викладання на народній мові
у Південній Русі» М. Костомаров акцентував
увагу читачів на важливості появи україно-
мовних книг наукового змісту для народу, а
також розширив поради щодо їх укладання.
Учений наголосив на таких вимогах до про-
цесу підручникотворення, як:

–  знання потрібно передавати в найп-
ростішій, зрозумілій та для всіх доступній
формі, однак без тривіальності та порожньо-
го красномовства;

– знання мають поєднуватися з життям
народу, бути потрібними в його бутті;

– слід уникати схоластичного характеру
в народній освіті;

– потрібно, щоб книга пояснювала на-
роду невідоме, а  сама не потребувала б пояс-
нень [13, с. 156—159].

Аналіз праць М. Костомарова свідчить
про те, що він був добре обізнаний з освітні-
ми проблемами свого часу, і це стосувалося
не лише мови викладання, а й способів та ме-
тодів викладу навчального матеріалу. Він праг-
нув якісного  та ефективного ширення знань
серед народу.

М. Костомаров не залишав поза увагою
питання, пов’язане з виданням та укладан-
ням науково-історичної літератури. Свої по-
гляди щодо розв’язання цієї проблеми він вик-

лав у ряді статей. Оглядаючи досягнення нау-
кової діяльності в галузі російської історії, уче-
ний відмічав, що найбільші успіхи досягнуто
в збиранні та публікації «голого» історичного
матеріалу. На його думку, історичний матері-
ал лише тоді має наукову цінність, коли він
зрозумілий тому, хто його читає. М. Костома-
ров був переконаний, що будь-яка історична
чи етнографічна монографія має супроводжу-
ватися поясненнями до викладеного матері-
алу, оскільки вважав: «Дані зі світу минулого,
які не висвітлені думками мислителя, які не
доведені до синтезу у своїй сукупності, які не
доводять нас самих до розуміння внутрішньої
сутності людей, життя яких розглядається, не
створюють історії, хоча, здається, і розташо-
вані у суворій науковій системі» [8, с. 723].

Сучасні дослідники Ю. Пінчук, О. Кіян
дійшли висновку, що  в працях М. Косто-
марова, де аналізується творчість В. Анто-
новича, особливо історику імпонує докумен-
талізм праць В. Антоновича, його вміння не
лише зібрати джерела, а й безпосередньо про-
аналізувати. Проте дослідники зауважують,
що й сам М. Костомаров у  науково-історич-
них творах не задовольнявся формально-опи-
совим методом і, бувало, вдавався до науко-
во-прагматичного, однак такий підхід в його
студіях не превалює [21].

Неодноразово виступаючи з критикою
історичних монографій, а також збірників па-
м’яток малоруської народності, М. Костома-
ров  писав, що наукова література має досяга-
ти дидактичної мети, а представлений нау-
ковий матеріал повинен бути достовірним і
підтверджуватися першоджерелами. У науко-
вих працях М. Костомаров найбільше ціну-
вав наукову новизну, повноту, правильність та
доступність викладу. Під повнотою викладу
М. Костомаров розумів всебічний опис
об’єктів та  багатство різноманітних аспектів,
що служать для такого опису. Правильність
розглядав як достовірність фактів і пра-
вильність одержаних на основі їх аналізу вис-
новків. А доступність викладу, за М. Костома-
ровим, є такою умовою, за якої твір стає зро-
зумілим і для науковців, і для читання, і «по-
лягає в точному відтворенні факту і думки, і у
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відповідному зіставленні відомостей за їх
внутрішнім зв’язком і зовнішньою послідовн-
істю» [14, с. 1—2].

На сторінках часопису «Русская старина»
у 1877 р. М. Костомаров опублікував статтю
«Русская историческая литература в 1876 году»,
у якій проаналізував історичні твори Д. Іло-
вайського, І. Забєліна і С. Гєдєонова, відзна-
чив  їх позитивні аспекти та висловив власні
міркування про вимоги до наукових історич-
них творів, а саме:  цікавий виклад, зручність
для читання, доступність матеріалу, що дося-
гається присутністю розлогих пояснень. Од-
нак Микола Іванович вважав, що наукова літе-
ратура має задовольняти потреби не лише на-
уковців, тому висунув необхідність створен-
ня повної, цілісної російської історії, розрахо-
ваної на прочитання якнайширшими колами
населення: «...потрібна повна і небагатотом-
на історія, однак не така стисла, що годиться
для шкіл і пристосована до вивчення напам’-
ять під керівництвом учителя; потрібна істо-
рія для читання і до того ж історія не для учнів,
а для дорослих людей, які стали на життєву
дорогу і вже достатньо підготовлені шкільною
освітою» [15, с. 160]. Вочевидь, М. Костома-
ров дбав про створення необхідних умов са-
моосвіти, для підвищення освіти людей уп-
родовж їхнього життя і був дуже вимогливим
до якості наукових творів.

Випереджуючи час, М. Костомаров вис-
ловив думку про необхідність і важливість за-
провадження неперервної освіти, оскільки
вважав, що вона є необхідністю всього життя
людини. Він був переконаний, що ніхто не
може закінчити освіту через достатність здобу-
тих освітніх кваліфікацій, бо вони мають удоско-
налюватися упродовж життя, або через фор-
мальний підхід до віку людини:  «Освіта — це
досягнення будь-якого віку й не припиняєть-
ся до старості. Ніхто не може сказати: я закін-
чив свою освіту, тому що це б означало: я зак-
інчив своє духовне і моральне життя», — пи-
сав М. Костомаров [7, с. 1305]. Він підкрес-
лював, що освіта дає людині можливість виз-
начити правильне практичне застосування
тим надбанням, які набула людська пам’ять в
процесі виховання.

Отримавши ґрунтовне для свого часу до-
машнє виховання під пильним наглядом бать-
ка, М. Костомаров залишався поборником ідеї,
що освіті має передувати доцільне родинне
виховання, яке, у свою чергу, має сприяти здо-
буттю знань і освіти. Погляди М. Костомаро-
ва на проблеми виховання і його роль у здо-
бутті освіти, а також на зв’язок виховання і
навчання, їх взаємозалежність представлені у
статті «Зауваження про наші університети»,
опублікованій 23 жовтня 1862 р. в «Санкт-
Петербурзьких Відомостях». У згаданій
розвідці педагог висловив свої міркування про
першочергове значення виховання дітей, яке
б передувало систематичному навчанню. На-
голошуючи, що загальною метою виховання
є освіта, він далі пише, що  «освіта має корін-
ня у вихованні, без нього не може зростати;
виховання готує до життя, освіта є душею
життя» [9, с. 1305].

На думку педагога, для виховного проце-
су характерним є вікове обмеження. Процес
підготовки людини до життя, самостійної
діяльності, який він ототожнював з вихован-
ням, відбувається, на думку вченого,  лише в
дитячому та підлітковому віці. Саме школа, за
словами вченого, має виконувати виховну
мету і нести навчально-виховний характер.

Подібної думки дотримувався К. Ушинсь-
кий. У статті «Три елементи школи» (1857) він
доводив співвідношення виховання й на-
вчання, виступав проти позбавлення школи
її виховних функцій і завдань [25].

М. Костомаров вважав, що від якості і ґрун-
товності початкового, тобто домашнього, ви-
ховання залежить якість освіти. Тому неодно-
разово викривав проблему низького рівня
підготовки малоруської молоді до вступу у
вищі навчальні заклади, звинувачуючи не
лише недостатній рівень шкільного навчання,
а й відсутність доцільного родинного вихо-
вання: «Судячи з екзаменів і вступних, і пере-
відних, я мав можливість дійти висновку, що
поляки вступали до університету з кращою
підготовкою, ніж росіяни, і це залежало вже
не від шкільного навчання, а від початкового
домашнього виховання. Малоруська молодь,
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відрізнялися тупуватістю, лінню й апатією до
розумової праці» [11, с. 479].

Проаналізувавши творчу спадщину М. Ко-
стомарова, підсумуємо загальнопедагогічні
погляди вченого, відображені у сформульова-
них ним вимогах щодо покращення освітньої
справи:

– якнайширше просвітництво народних
мас;

– висвітлення і обґрунтування суспільної
детермінації освітнього процесу, що змінить
ставлення соціуму до освіти;

– визнання важливості родинного, почат-
кового виховання;

– сповідування норм християнської моралі,
що веде до духовного розвитку суспільства;

– створення й широке видання підручників
для початкового навчання, під час укладання
яких має забезпечуватися:

• грамотне укладання;
• доступність матеріалу;
• зрозумілість викладу, що не вимагає до-

даткових пояснень, а знайомить з невідомим
та спонукає до роздумів;

– вимогливість до постаті педагога й вик-
ладача;

– упорядкування стану й підвищення якості
професійної освіти;

– створення умов для здобуття людиною
освіти  протягом усього життя:

• свобода у виборі життєвої позиції;
• доступність освіти;
• видання необхідної для постійної само-

освіти особистості наукової літератури.
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Дутко О.М. Педагогічні погляди М.Ко-

стомарова у контексті його світоглядних
пріоритетів

У статті розглядається творча спадщина
та просвітницька діяльність М.Костомарова.
Проаналізовано світоглядно-педагогічні по-
гляди вченого, який наголошував на необхі-
дності освіти для широких верств населен-
ня рідною мовою та надавав надзвичайно
великого значення історії народу, як важли-
вого чинника формування національної
свідомості та просвічення простого люду.

Ключові слова: педагогічна персоналія,
світогляд, просвітництво.
Дутко О.М. Педагогические взгляды

М.Костомарова в контексте его мировоз-
зренческих приоритетов

В статье рассматривается творческое на-
следство и просветительская деятельность
М.Костомарова. Проанализированы миро-
воззренческо-педагогические взгляды уче-
ного, который отмечал необходимость обра-
зования для широких слоев населения на
родном языке и отводил чрезвычайно боль-
шое значение истории народа, как важного
фактора формирования национального со-
знания и просветительства простых людей.

Ключевые слова: педагогическая персо-
налия, мировоззрение, просветительство.

Dutko O.M. Pedagogical views of
M.Kostomarov in the context of his world
outlook priorities.

M.Kostomarov’s creative heritage and
enlightening activity are considered in the article.
The author analyzes outlook-pedagogical views of
the scientist who underlined the necessity of
education for all population in their native language
and emphasized on the nation’ history as an
important factor of formation of the national self-
consciousness and education of simple people.

Key words: pedagogical personnel, world
outlook, enlightenment.
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УДК 372.4(477)(09)”1920/1930”

ПРОЦЕСИ реорганізації й розвитку
системи освіти в Україні в 1920-х ро-

ках, як і сьогодні, відбувалися за умов еконо-
мічної кризи та реформування господарства,
які спричинили цілу низку подібних негатив-
них проблем. Слід визнати, що більшість з
них, а саме залишковий принцип фінансу-
вання освітньої галузі, дитяча  безпри-
тульність, принизливий соціальний статус
педагога в суспільстві, певною мірою вдалося
вирішити в ті часи, тому цей досвід є корис-
ним і для сьогодення.  Суспільно-політичні
процеси 20-х рр. ХХ ст. в УСРР безпосеред-
ньо впливали на функціонування школи як
соціального інституту держави: становлен-
ня загальноосвітньої школи, загальна спря-
мованість її діяльності відобразили наявні на
той час політичні, соціальні та національні
суперечності.

 За роки незалежності України вивчення
вітчизняними істориками педагогіки пробле-
ми розвитку загальноосвітньої школи активі-
зувалося. Так, дослідники Л. Березівська, В. Бо-
рисов, І. Ніколіна, О. Сухомлинська [1; 2; 9; 10]
з’ясовували особливості процесу становлен-
ня й розвитку освіти дітей в Україні у 20-х –
30-х рр. ХХ ст., вивчали загальні особливості
реформи шкільної освіти України. Водночас
специфіка реформування початкової ланки у
1920-х рр. в Україні окремо не досліджувалась.
Саме тому ми обрали її предметом вивчення в
нашій статті.

Основне завдання статті — комплексно
дослідити та охарактеризувати реформування
початкової освіти України в контексті розвит-
ку шкільної освіти в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Освітня політика 20-х рр. ХХ ст. була на-
слідком реального стану освіти в Україні. Гра-

мотність населення України на початку 20-х рр.
була надзвичайно низькою. Згідно переписом
1920 рр. в семи губерніях України (без Во-
линської та Подільської) грамотних було всього
34,7%. Зокрема, у містах грамотних чоловіків
було 65,9%, жінок, відповідно, 53,8%; у селах
чоловіків — 39,9%, жінок – лише 17,8% [16,
с.16]. Досить суттєва відмінність пояснюва-
лася тим, що сільські діти, особливо дівчата,
були змушені з дитинства допомагати бать-
кам у господарстві й не мали можливості
відвідувати школу. Такий стан зумовив ос-
новні завдання у сфері освіти в означений
історичний період, серед яких першочергови-
ми були ліквідація неграмотності,  безпритуль-
ності, надання освіти жінкам, зміна стерео-
типів батьків, особливо в робітничо-селянсь-
кому середовищі щодо доцільності надання
дітям освіти.

З метою запровадження цих ідей у педа-
гогічну практику Наркомос України за анало-
гією до Російської федерації у червні 1920 р.
видав наказ про створення єдиної семирічної
трудової школи, згідно з яким усі нижчі й се-
редні державні, громадські і приватні школи
вважались ліквідованими з 1 липня 1920 р.
[4, с. 88].

Однак, слід зазначити, що на той час со-
ціально-економічні умови в Україні, спричи-
нені наслідками війни, були значно гіршими,
ніж у Росії. Україна була фактично неспромож-
ною фінансово забезпечити реалізацію ро-
сійської концепції та моделі освіти. Тому Нар-
комос України на чолі з Григорієм Федорови-
чем Гриньком (народний комісар освіти з 20
лютого 1920 р. до 20 вересня 1923 р.) у 1920
р. відмовився від реалізації російської концепції
й почав розробку власної системи освіти, го-
ловною метою якої визначався соціальний за-
хист дітей. Загальне зубожіння українського
народу, зруйнування господарства, велика
кількість малозабезпечених, осиротілих і без-
притульних дітей були настільки великими,
що «саме на цій основі виникла потреба в
перегляді освітньої політики, саме звідси ви-

Бричок С. Б.

(1920—1930 ðð.)
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ходить характерна для 1920 р. боротьба на-
прямів» [3, с.78].

Відповідно Наркомос УСРР схвалив ви-
дати два основоположні документи – «Дек-
ларацію Наркомосу УСРР про соціальне ви-
ховання дітей» та постанову «Про дитячі бу-
динки», які змінювали систему народної осв-
іти в Україні [5].

У новій моделі освіти, яку після виступу
Г. Гринька було затверджено в серпні 1920р.
на ІІ загальноукраїнській нараді з питань осві-
ти, пропонувалося запровадити систему со-
ціального виховання для дітей віком до 15
років. Школа першого ступеня мала бути ре-
організована в дитячий будинок, спільний для
дітей обох статей, а школа другого ступеня –
у професійно-технічні навчальні заклади, у
яких діти б вчилися, та працювали, закінчу-
вали б заклад вже готовими фахівцями з ро-
бітничих та селянських професій.

За проектом Г. Гринька схема шкільної ос-
віти передбачала: 1) дошкільне соціальне ви-
ховання (дитячий садок, дитячий будинок,
комуна, колонія й т.д.) – від 4 до 8 років;
2) соціальне шкільне виховання (трудова се-
мирічна школа, яка поділяється на два концен-
три: 1-й чотирилітній – з 8 до 12 років і 2-й
трилітній – з 12 до 15 років); 3) професійну
освіту [3].

«Декларація Наркомосвіти УСРР про со-
ціальне виховання дітей» проголошувала такі
напрями освітньої політики: соціально забез-
печити, охопити навчанням і вихованням ве-
лику кількість безпритульних, зробити вихо-
вання всіх без винятку дітей справою всього
суспільства. Система соціального вихован-
ня, відповідно до «Декларації», була спрямо-
вана на соціальний захист значної кількості
безпритульних дітей і голодуючих обох ста-
тей віком до 15 років [5]. Лише за перший рік
впровадження шкільної реформи в Україні
було створено 2000 дитячих будинків, які
охоплювали початковою освітою і вихован-
ням понад 140 тисяч дітей, з’явилися дитячі
містечка у найбільших містах України [1].
Денні дитячі будинки в жодному разі не дуб-
лювали початкову школу як форму організації
навчальної, трудової й виховної роботи, а до-
повнювали її новими функціями. Насампе-
ред це організація регулярного харчування,
забезпечення одягом, медична допомога,
підготовка домашніх завдань, організація доз-

вілля. При дитячих будинках створювалися
їдальні, пральні, лазні, майстерні, бібліотеки.

Життя в дитячих будинках будувалося на
самообслуговуванні, навчально-виховна робо-
та пов’язувалася з виробничою практикою. Що
стосується змісту освіти, то він орієнтувався на
комплексність, стрижнем мало бути вивчення
рідного краю, рідної мови.

Слід зазначити, що в цей період українсь-
ка школа не мала стабільних навчальних
планів, програм. Наркомос освіти дозволяв
школам працювати за самостійно складени-
ми органами освіти або ж школами навчаль-
ними планами, ураховуючи місцеві умови
(тривалість навчального року, наявність вчи-
телів, навчально-матеріальна база).

Що стосується початкової ланки, то ос-
новними предметами в ній були краєзнав-
ство (у зв’язку з рідною мовою, математи-
кою і природознавством), малювання й
ліплення, ручна праця, ігри й фізичні впра-
ви, співи [1, с.168].

Теоретик соціального виховання, сорат-
ник Г. Гринька О. Попов вважав, що в про-
грамі початкової школи мали бути такі пред-
мети: математика, природознавство, азбука
праці, фізичне виховання, співи [11].

Однак уже в кінці 1922 р. ЦК КП(б)
звільнив Г. Гринька з посади наркома освіти
«за намагання відокремити процес розвитку
освіти в Україні від Росії та інших республік»
[14, с. 35].

Новопризначений нарком освіти В. За-
тонський (1922—1924) свою політику спря-
мував на подолання відмінностей між ос-
вітніми системами України і Росії. Так, у
грудні 1923 р. на нараді наркомів освіти со-
юзних і автономних республік у Москві було
офіційно проголошено про відмову України
від ідеї замінити школу дитячим будинком, які
відтепер належали до загальноосвітніх шкіл
[8, с.10]. Фактично початкова освіта нада-
валася дітям і в дитячих будинках, і в 7-річній
трудовій школі, у її першому концентрі.

Уже на всеукраїнській нараді завгубвно в
березні 1924 р. було визначено стратегічні
завдання в освітній сфері, зокрема, устано-
вити обов’язковим типом початкової освіти
чотирирічну школу, розробити план загаль-
ного початкового навчання в її межах [17].
Наркомос України проголосив універсальним
комплексний метод викладання, коли замість
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окремих дисциплін учням подається комп-
лекс конкретних об’єктів і явищ, пов’язаних
органічно, відповідно до потреб життєвого
вивчення теми. Загальні принципи нового
змісту освіти втілювалися в Єдиному на-
вчальному плані соцвиху (1924) [13]. Комп-
лексна програма для початкової української
школи була подібна до російської й розподі-
лялася за роками і триместрами, розміщалась
за трьома темами (природа, праця, суспіль-
ство).

У навчальному плані були закладені
відмінності для сільської й міської школи. Так,
для початкової сільської школи (1—4 класи)
комплекси пов’язувалися з сезонними
сільськогосподарськими роботами, учні мали
здобувати практичні знання з природничих
дисциплін, пов’язаних з сільським госпо-
дарством, у міській школі практичні знання
пов’язувалися зі знаннями міської про-
мисловості. Отже пріоритетна роль від-
водилась природознавству, праці, а дру-
горядна роль — таким предметам, як мова,
математика, мистецькі дисципліни.

У 1929 р. наркомосом України було зап-
ропоновано навчальний план для початкової

школи, який ми наводимо в таблиці 1 [1, с. 201].
Порівняно з попередніми роками у запро-

понованому навчальному плані було зменше-
но кількість годин на розумову діяльність та
збільшено на практичну, громадськокорисну
діяльність [12].

Що стосується тематики комплексів, то
вона мала такий вигляд:

Сільська школа.
1 рік. Життя й праця в родині й у школі.

Осінні роботи в сільському господарстві.
Підготовка до зими. Робота в селі взимку. Вес-
няні роботи на селі.

2 рік. Наше село. Підготовка до зими. Ро-
бота на селі взимку. Весняні роботи на селі.

3 рік. Наше село. Переробка сіль-
ськогосподарських продуктів (колективного
господарства). Обробка волокнуватих матері-
алів. Фабрично-заводська праця в місті. Покра-
щення сільського господарства (боротьба за
урожай). Зв’язок між містом і селом.

4 рік. Колективізація та індустріалізація
сільського господарства. Промисловість та
електрифікація країни. Соціалістичне будів-
ництво країни. СРСР в боротьбі за світову
революцію.

№ 
п.п 

Класи 
Предмети 

1 2 3 4 

1.  

2. 

Розвиток мови (письмо, читання, розмова)  

Розробка матеріалу з соціально-трудового природничого 

оточення, гігієни (бесіди, розмови, спостереження, екскурсії, 

досліди, обстеження, робоча ліпка, аплікації, малювання) 

11 11 13 13 

3. Лічба й міра 5 5 5 5 

4. Фізвиховання (педгімнастика, вправи, ігри, спорт) 3 3 3 3 

5. Співи 2 2 2 2 

6. Громадсько-корисна робота та робота диторганізацій (зв’язок 

з оточенням, виконання громадських доручень, участь у 

кампаніях, збори учнівських організацій тощо) 

3 3 3 3 

7. Праця в майстернях - - 2 2 

Разом 24 24 28 28 

 

    Таблиця 1
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 Міська школа.
 1 рік. Праця та життя в родині й школі.

Підготовка до зими. Життя та праця людей
міста взимку. Весняні праці в місті та селі.

2 рік. Життя та праця нашого міста. Дрібне
виробництво нашого району. Наш виробни-
чий заводський район. Весняні праці в місті
та селі.

3 рік. Місто як економічний та культурний
центр. Наше підприємство. Сільсько-
господарська праця в селі. Зв’язок між містом і
селом.

4 рік. Колективізація та індустріалізація
сільського господарства. Промисловість та
електрифікація країни. Соціалістичне будів-
ництво країни рад. СРСР в боротьбі за світо-
ву революцію.

Політтеми й політдні для обох варіантів і
для всіх групп були такими: Жовтнева рево-
люція. Кривава неділя. День Червоної Армії.
День жінки робітниці. День пам’яті Т. Шев-
ченка. День Лютневої революції. День Ілліча.
День деревонасадження. Перше травня. День
І. Франка [12, с. 21].

Однак у квітні 1930 р. спочатку на всеук-
раїнській (20 квітня), а потім на всесоюзній
(27 квітня) партійних нарадах нарком освіти
України (1927—1933) М. Скрипник виступив
з доповіддю про основні засади єдиної сис-
теми народної освіти, які звів до системи ро-
сійської освіти. Він фактично відмовився від
української системи освіти й засудив її [15,
с. 658]. Після нарад було прийнято ряд резо-
люцій, які стали основою постанов ЦК ВКП(б)
1930–1932 р., що кардинально змінили струк-
туру та зміст освіти в УСРР, розпочали її уні-
фікацію з російською. Що стосується почат-
кової школи, то постановою «Про загальне
обов’язкове початкове навчання» (25 липня
1930 р.) розпочався період чергових транс-
формацій та створення єдиної державної си-
стеми початкової освіти [6].

Таким чином, в Україні впродовж 20-х рр.
ХХ ст. початкова освіта зазнала значного ре-

формування; вона давала дітям практичні,
наближені до життя вміння й навики, ігно-
руючи певною мірою знання з базових пред-
метів. І хоча українська початкова школа, на
нашу думку, відповідала потребам тогочас-
ного українського суспільства, носила нова-
торський, динамічний характер, вона все ж
не змогла забезпечити загального обов’язко-
вого початкового навчання дітей 8—12 років,
що стало причиною реорганізації системи
освіти, створення єдиної державної систе-
ми освіти.

Перспективою подальших наукових роз-
відок вважаємо здійснення аналізу підготов-
ки підручників для початкової школи до-
сліджуваного періоду.
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Бричок С. Б. Початкова освіта у ре-

формі шкільної освіти України (1920—
1930 рр.)

У статті розглядається специфіка рефор-
мування початкової ланки освіти в Україні у
20-х рр. ХХ ст. Комплексно досліджується та
аналізується реформування початкової освіти
в контексті розвитку шкільної освіти в УСРР
у 20-ті рр. ХХ ст., зокрема, визначається її
практичний, наближений до життя характер.

Ключові слова: початкова освіта, рефор-
ма шкільної освіта.
Бричок С. Б. Начальное образование

в реформе школьного образования Укра-
ины (1920—1930 гг.)

В статье рассматривается специфика ре-
формирования начального звена образования
в Украине в 20-х гг. ХХ ст.. Комплексно ис-
следуется и анализируется реформирование
начального образования в контексте разви-
тия школьного образования в УСРР в 20-е гг.
ХХ ст., в частности, определяется ее практи-
ческий, приближенный к жизни характер.

Ключевые слова: начальное образование,
реформа школьного образования.

Bruchok S. B. Primary education in reform
of school education of Ukraine (1920—1930)

In the article the specific of reformation of initial
link of education is examined in Ukraine in 20th of
ХХ centuries. Complex investigated and analysed
reformation of primary education in the context of
development of school education in USRR in 20th
of ХХ centuries, in particular, its practical, close
to life character is determined.

Key words: primary education, a reform of
school education.
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ГЛОБАЛЬНІ зміни в Україні та світі
викликали глибинні трансформації в

сфері освіти. Не обійшли ці процеси й краєз-
навство. Як одна з основних інтеграційних
галузей знання природниче краєзнавство ви-
рішує задачі конкретизації теоретичних поло-
жень природничих навчальних дисциплін на
прикладі компонентів природи краю, форму-
вання системних уявлень про природні про-
цеси та явища, що відбуваються на певній те-
риторії, сприяє всебічному розвитку особис-
тості дитини. Декларування значущості крає-

Трегубенко О. М.
знавства в становленні особистості дає підста-
ву до вивчення витоків його розвитку.

У дослідження розвитку природничого крає-
знавства певний внесок зробили К.Ф. Строєв,
Є. М. Мешечко, М. Ю. Костриця, В. В. Обо-
зний, М. П. Крачило та інші, які в своїх робо-
тах частково розглядають окремі аспекти роз-
витку географічного краєзнавства та доводять
необхідність удосконалення його змісту і
структури.

Ця стаття присвячена виділенню особли-
востей розвитку природничого краєзнавства
в системі вітчизняної шкільної освіти в XVIII ст.,
аналізу внеску вітчизняних учених, педагогів,
просвітителів цього часу в становлення й роз-
виток суспільного й шкільного краєзнавства.

Основи вивчення природи рідного краю

в системі вітчизняної шкільної освіти (XVIIІ ст.)
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закладені ще стародавніми слов’янами. За
допомогою традицій,  які складалися з різних
звичаїв і обрядів, діти успадковували зразки
поведінки в природі, практичний досвід ви-
користання її компонентів.

З переходом до класового суспільства на
Русі в X–XIII ст. відбулася поступова транс-
формація ілюзорних уявлень про природу в
продукти усної народної творчості (народні
прикмети, загадки, прислів’я, приказки), у
яких відображалося об’єктивне пізнання на-
вколишньої дійсності і практичний досвід ба-
гатовікової трудової діяльності. У народній пе-
дагогіці знайшли віддзеркалення основні
етичні принципи ставлення до природи рідної
землі, реальні уявлення про її компоненти і їх
практичну значущість у житті людини.

Розвиток гуманістичних традицій народ-
ної педагогіки відносно рідного краю продов-
жився в XIV – XVII ст. в умовах звільнення
держави від ярма загарбників, швидкого еко-
номічного зростання й поступового просуван-
ня в галузях культури й освіти. У творах про-
світителів того часу – Івана Федорова, Сіме-
она Полоцького, Василя Бурцова-Протопопо-
ва, Федора Ртищева, Сильвестра Медвєдєва,
Каріона Істоміна, Івана Вишенського, Памви
Беринди, Єпифанія Славинецького, Захарія
Копистенського й інших  – значне місце по-
сідають проблеми формування любові до
своєї Вітчизни, рідної землі, етичної поведін-
ки дітей в сім’ї, школі й суспільстві.

Після поділу України в 1667 р. на Лівобе-
режну і Правобережну національна система
шкільної освіти виступає як складова систем
освіти Росії та Польщі. Саме в цей час у кінці
XVII – початку XVIII ст. відбувається новий
виток розвитку в сфері шкільної освіти, пов’я-
заний з реформуванням економіки держави.
Петровські реформи в сфері освіти і вихован-
ня зумовили появу шкіл різних типів, які
відрізнялися надто практичною спрямовані-
стю. Саме в Петровську епоху в суспільстві
закріпилося розуміння необхідності інтенсив-
ного вивчення й використання природних ре-

сурсів свого краю. Розвиток економіки й про-
мислового виробництва вимагали розвідки
родовищ мінеральної сировини, аналізу ком-
плексного впливу природних умов на будів-
ництво промислових підприємств і організа-
цію сільського господарства.

Рішення поставлених державних завдань
вимагало якісної підготовки необхідних
фахівців. У зв’язку з цим на початку XVIII ст.
з’являються цивільні навчальні заклади різних
типів (цифірні школи, школи математичних і
навігаційних наук, інженерні школи, арти-
лерійські школи, гірські училища та інші [2, с.
211—212]), у яких учні й отримували основи
загальної освіти (грамота, математика, гео-
графічні відомості, астрономія), і вивчали
спеціальні науки (геодезія, геологія, морепла-
вання та інші). Саме в цей період природо-
знавство в системі освіти починає виклада-
тися у вигляді окремих навчальних предметів.
Не зважаючи на те, що природничі знання
були зібранням довідкових відомостей найрі-
зноманітнішого змісту, які повинні були зау-
чуватися дітьми, ідеєю про істотну значущість
практичного досвіду в пізнанні природних
об’єктів і явищ пронизані праці багатьох про-
світителів, філософів і громадських діячів того
часу.

Затвердження значущості безпосередньо-
го сприйняття об’єктів і явищ навколишньо-
го світу, людського досвіду пізнання характер-
не для творів просвітителя, філософа й педа-
гога того часу С. Яворського, який у своїх
«Філософських змаганнях...» відзначає: «Віра
не є знанням, оскільки у вірі немає очевид-
ності і знайомства з об’єктом... Очевидність
пізнання є певна якість і світло пізнання, у яко-
му інтелект так яскраво уявляє об’єкт, що жод-
ним чином не може з ним розходитися, адже
є його віддзеркаленням» [1, с. 123].

Проблема пізнання навколишньої
дійсності шляхом практичного засвоєння по-
рушується в працях відомих учасників про-
світницьких реформ XVIII ст. С. Калиновсь-
кого й Ф. Прокоповича, який у  «Промові про
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заслуги наук, що прирівнюються до заслуг
зброї» відзначав: «Хто не бачив, яка користь
від наук! ... Нині людина пориває до знань і
починає глибше досліджувати природу: вив-
чає шлях зірки, ... у повітрі досліджує чергу-
вання вітрів, дощ, сніг, град, а на землі – річки,
рослинність, камені, тварин, їх різноманіття,
рід, число, а також дивовижні життєві сили
природи» [4, с. 105].

Ідея про провідну роль практичного дос-
віду в пізнанні навколишнього світу проходить
через багато творів відомого українського
філософа-матеріаліста, просвітителя М. Коза-
чинського: «Матерія сприймається з досвіду,
бо коли фізик розглядає природне тіло, то з
його виникнення й руйнування він легко
пізнає першу матерію, яку він не прагне по-
бачити, але може простежити думкою...» [4,
с. 137]. Особливий інтерес в педагогічному
аспекті викликає його розуміння значення
діяльності у вихованні й освіті, він стверджу-
вав, що перевага людини над тваринами по-
лягає саме в розумінні ними мети й засобів
своєї діяльності, спрямованої на пізнання на-
вколишнього світу.

Під впливом петровських  реформ
діяльність відомих учених, картографів, адмі-
ністраторів, будівельників XVIII ст. була по-
в’язана з вивченням особливостей приро-
ди різних регіонів Російської держави, що
сприяло становленню й розвитку державно-
го краєзнавства. Так, відомий дипломат, при-
рододослідник, географ і педагог В. М. Таті-
щев у 1719 р. за дорученням Петра І присту-
пає «до землемірства всієї держави і створен-
ня ґрунтовної російської географії з ландкар-
тами». У 1734 р.,  з метою збору матеріалів з
географії різних регіонів країни він розсилає
на місця опитувальник з 92 питань, отриман-
ня відповідей на які припускає ретельний
опис природи, населення, адміністративно-
територіального поділу й історії розвитку
місцевості [7, с. 14].

У 1737 р. В. М. Татіщев складає «Предло-
жение о сочинении истории и географии рос-

сийской». Ця праця, крім наукових міркувань
ученого про сутність і зв’язки цих наук,
містить дуже докладну інструкцію з опису ре-
гіонів Росії, яка складається з 198 пунктів і
містить питання, що спрямовані на вивчення
особливостей природи і припускають опис
особливостей клімату, поверхневих і підзем-
них вод, мінеральних ресурсів, рослинного й
тваринного світу. По суті, цей опитувальник
є першою програмою з краєзнавства, у якій
передбачені навіть фенологічні спостережен-
ня за природою: «41. У який час і яке дерево
перше весною лист і колір показує і в осінь
відпадає» [9, с. 82].

У 1746 р., працюючи над главою «О гео-
графии вообсче и о русской», В. М. Татіщев
разом з «універсальною» й «спеціальною» гео-
графією  виділяє «пределоописание» – опис
малих територіальних одиниць: «един град с
его присудом опишется», що, поза сумнівом,
можна вважати становленням регіональної
географії.

Значний вплив на становлення й розви-
ток краєзнавства мала теоретична й практич-
на діяльність видатного вченого М. В. Ломо-
носова, який з метою розвідки родовищ міне-
ральної сировини в 1761 р. [8, с. 15] організу-
вав збір матеріалів за участю місцевого насе-
лення регіонів, при чому активну участь у цій
акції брали й діти, активність і допитливість
яких, на думку ученого, могли принести ва-
гомі результати. Складений М. В. Ломоносо-
вим  опитувальник з 30 питань, відповіді на
які характеризували адміністративні одиниці
держави, сприяв цілеспрямованій організації
вивчення місцевим населенням свого краю і
був успішною спробою організації суспільно-
го краєзнавства.

Один із важливих принципів дослідниць-
кої діяльності М. В. Ломоносова – завдяки
спостереженням установлювати теорію – мав
велике значення для боротьби з схоластичним
типом викладання природничих дисциплін.
Ідеї вченого про зв’язок навчання з життям,
трудовою діяльністю місцевого населення,
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необхідності збагачення знань за рахунок спо-
стережень визначили формування світогляду
багатьох просвітителів України, які також вва-
жали за необхідне організацію безпосеред-
нього сприйняття об’єктів і явищ навколиш-
нього світу, тісного зв’ язку наук з практикою,
придбання людиною досвіду пізнання місце-
вості, де вона мешкає.

Глибока переконаність у значущості
пізнання навколишнього світу й самого себе
властива філософським концепціям відомого
гуманіста й педагога Г. С. Сковороди. Урахо-
вуючи положення гуманізму й ґрунтуючись на
власному педагогічному досвіді, Г. С. Сково-
рода відзначав, що пізнавати світ необхідно
тільки через прекрасне і вчити слід тому, що
необхідне для пізнання навколишнього
дійсності й власного Я.

Значний внесок в становлення теорії
пізнання навколишнього світу зробив ви-
датний український учений-енциклопе -
дист  Я. П. Козельський, який виділив два
основні об’єкти наукового пізнання – при-
роду й суспільство. Розглядаючи процес
пізнання з позицій сенсуалістичного мате-
ріалізму, він надавав величезного значен-
ня вивченню об’єктів і явищ навколишнь-
ого світу шляхом спостереження, практич-
ному досвіду людини: «Ціла фізика і всі її
часткові науки здобуті, поширені і зведені
до високого ступеня приросту з невичер-
пних джерел натури незрівнянно більше
спостереженнями й дослідами, ніж розду-
мами» [3, с. 411—552].

У 1786 р. було затверджено «Статут на-
родних училищ у Російській імперії», який
сприяв відкриттю нових безплатних п’яти-
річних (у губернських містах) і дворічних (у
повітових містах) шкіл. У ньому вчителям ре-
комендувалося використовувати в процесі на-
вчання матеріали про місцеву природу, що
можна вважати практичною реалізацією крає-
знавчого принципу навчання.

Цікавим свідоцтвом становлення й роз-
витку шкільного краєзнавства в цей час є за-

лучення урядом до роботи державної комісії з
опису регіонів держави (1788 р.) вчителів і
учнів народних училищ, яким рекомендува-
лося  скласти опис природних об’єктів (гір,
рівнин, лісів, річок, озер, представників рос-
линного й тваринного світу), історії, госпо-
дарства й  населення губернії [8, с. 16].

У другій половині XVIII ст. за часів царю-
вання Катерини II активно розповсюджуєть-
ся європейська література з питань навчання
й виховання, що не могло не відбитися на
поглядах вітчизняних учених і педагогів, які
активно почали полеміку з різних аспектів
організації освіти. Положення про необхідність
розпочинати навчання дітей з чуттєвого
сприйняття предметів у фундаментальних
працях європейських педагогів лягли в осно-
ву майбутніх концепцій про значущість тісно-
го зв’язку формування наочних уявлень про
об’ єкти та явища навколишньої дійсності з
дослідженням природи своєї місцевості, про-
грам  краєзнавчих курсів.

Вітчизняними педагогами активно обго-
ворювалися ідеї Ж.-Ж. Руссо, який  бачив не-
обхідним на перших етапах навчання отри-
мання чітких уявлень про реальні речі та яви-
ща, які є основою подальшого розвитку ло-
гічного мислення. Розробляючи рекомендації
з викладання природничих предметів, педа-
гог відзначав, що контакт з природою пови-
нен навчити дитину користуватися органами
чуття, забезпечити її вільний розвиток:
«Зробіть вашу дитину уважною до явищ при-
роди, і ви її швидко зробите допитливою» [6,
с. 220]. У романі-трактаті «Еміль, або Про ви-
ховання» Руссо радить починати вивчення
своєї місцевості з «плану батьківського саду»,
що є однією з перших практичних рекомен-
дацій з виконання практичних завдань на
місцевості з метою формування просторово-
го мислення дітей.

Великий вплив на розвиток ідеї про не-
обхідність вивчення природи шляхом безпо-
середнього сприйняття природних об’єктів і
явищ своєї місцевості мали педагогічні кон-
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цепції І. Г. Песталоцці. Відомий педагог, спи-
раючись на свої ідеї розвиваючого навчання і
елементарної освіти, розвиваючи принцип
наочності навчання, безпосередньо пов’язу-
вав чуттєве сприйняття з розвитком мислен-
ня, чим розпочав наукову розробку методики
початкового навчання природних наук.

І. Г. Песталоцці бачив пізнавальний про-
цес через рух — від неупорядкованих і не-
чітких вражень, отриманих від зовнішнього
світу через органи чуттів, до певних образів,
а потім – до чітких уявлень і понять. Пізнан-
ня, стверджував І. Г. Песталоцці, починаєть-
ся з чуттєвого сприйняття й переходить шля-
хом переробки уявлень до ідеї, яка існує в
свідомості як творча сила, але для свого ви-
раження й реалізації вимагає матеріалу, який
подається відчуттями [5]. Учений відзначав,
що розумова освіта повинна бути побудована
відповідно до „природного шляху пізнання
дитини”. Оскільки чуттєві сприйняття – вих-
ідний момент цього шляху, елементарна ро-
зумова освіта повинна сприяти переходу від
невпорядкованих і нечітких вражень світу,
який сприймається емпірично, до чітких уяв-
лень і понять.

К. Д. Ушинський відзначав, що саме
І. Г. Песталоцці заклав ту міцну основу, на якій
надалі був розроблений німецькими педаго-
гами курс «Отечествоведение» [10, с. 168].
Ідею створення цього курсу було проаналізо-
вано, адаптовано до вітчизняної освіти  й ме-
тодично розроблено   К. Д. Ушинським і його
послідовниками в XIX ст., що зумовило роз-
виток вітчизняного краєзнавства як окремої
галузі знань.

Розвиток природничого краєзнавства в
XVIII ст. був зумовлений мінливими умова-
ми суспільно-економічного життя, які вима-
гали інтенсивного освоєння природних ре-
сурсів різних регіонів держави. Краєзнавство
цього часу мало анкетно-описовий характер
і носило чітку практичну спрямованість. Про-

грами комплексного вивчення місцевим на-
селенням свого краю, запропоновані й реа-
лізовані В. М. Татіщевим і М. В. Ломоносо-
вим, сприяли організації й становленню дер-
жавного й суспільного краєзнавства.

Ідеї просвітителів того часу про зв’язок
навчання з життям  і  трудовою діяльністю
людей, необхідності безпосереднього сприй-
няття об’єктів і явищ навколишнього світу,
придбання людиною досвіду пізнання
об’єктів і явищ природи рідного краю були
визначальними в становленні й розвитку
шкільного природничого краєзнавства.

Активне залучення вчителів і учнів на-
вчальних закладів до збору матеріалів з опису
природи, історії, господарства й  населення
свого краю, рекомендації провідних педагогів
з їх використання в навчальному процесі є яс-
кравим свідоцтвом реалізації краєзнавчого
принципу навчання.

Поширення в державі ідей прогресивних
європейських педагогів, що стосуються рішен-
ня основних проблем навчання й виховання,
певним чином вклинуло на розвиток світог-
ляду вітчизняних  просвітителів. Глибока пе-
реконаність в значущості сенсуалістичного
підходу до пізнання навколишнього світу, об-
ґрунтування зв’язку чуттєвого  сприйняття з
розвитком мислення і, як наслідок, необхід-
ності організації безпосереднього контакту
дитини з природою, багато в чому зумовили
розвиток краєзнавства в системі вітчизняної
шкільної освіти в XIX ст.

Перспективними напрямами досліджен-
ня розвитку природничого краєзнавства в
системі вітчизняної шкільної освіти буде
аналіз характерних особливостей розвитку
природничого краєзнавства  в системі
вітчизняної шкільної освіти в XIX – початку
XX ст., аналіз поглядів вітчизняних учених,
теоретиків і практиків педагогічної галузі на
сутність, зміст і місце краєзнавства в системі
шкільної освіти.
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Трегубенко О. М.  Розвиток природни-

чого краєзнавства в системі вітчизняної
шкільної освіти (XVIIІ століття)

У статті розглядаються особливості роз-
витку природничого краєзнавства в системі
шкільної вітчизняної освіти в XVIIІ ст. Ана-
лізується внесок вітчизняних учених, педа-
гогів, просвітителів цього часу в становлен-
ня й розвиток суспільного та шкільного крає-
знавства.

Ключові слова: краєзнавство, просвіти-
телі, традиції.
Трегубенко Е.Н. Развитие естествен-

ного краеведения в системе отечествен-
ного школьного образования (XVІІІ в.)

В статье раскрываются особенности раз-
вития природничого краеведения в системе
отечественного школьного образования в
XVIIІ веке.  Анализируется вклад отечествен-
ных ученых, педагогов, просветителей этого
времени в становление и развитие обще-
ственного и школьного краеведения.

Ключевые слова: краеведение, просвети-
тели, традиции.

Tregubenko O.M. Development of natural
study of local lore in the system of native
school education (XVIII century)

In the article discovers peculiarities of progress
of natural land in sistem  of native school education
in 18 sent. The contribution of native scientists,
teachers, enlighteners, is analyses in making and
developed of social and school native land.

Key words: study of local lore, enlighteners,
traditions.
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УДК 929:37.01 Коротяєв

АКТУАЛЬНІСТЬ статті. У
контексті сучасних подій у

системі освіти в Україні, пов’язаних з
демократизацією й гуманітаризацією
освіти, переходом на європейські й
світові стандарти в цій галузі, а також
у зв’язку з приєднанням до Болонсь-
ких угод, перед педагогічною наукою
виникає безліч складних проблем.
Щоб успішно й плідно вирішувати їх,
виникає закономірна потреба й не-
обхідність звернулися до минулого,
тобто до раніше напрацьованих педа-
гогічних знань, різних теорій і кон-
цепцій виховання, навчання й освіти
підростаючих поколінь.

Осмислення поглядів на пробле-
ми освіти, що відбуваються сьогодні,
може бути не тільки корисною спра-
вою для вирішення нових проблем,
але й разом з тим доцільним, акту-
альним і плідним.

У попередньому вивченні нако-
пичених теоретико-педагогічних
напрацювань і загального стану
справ у сучасній освіті й, спираю-
чись на умови, що й зумовлюють,
ми визначили межі пошуку (верхню
й нижню), безпосередню сукупність
і обсяг тих теоретичних напрацю-
вань, в основі  яких лежить об’єдну-
ючий початок, оскільки присвячено
вивченню  робіт одного автора,
відомого вченого, педагога України
Б. Коротяєва.
Мета статті – глибоко вивчити

Мінєнко Г. М.

й осмислити праці Б. Коротяєва, ви-
дані в другій половині 60-х — кінці
80-х рр. ХХ ст. з позицій їх значущості
для педагогічної науки й сучасної
практики освіти.

Відзначимо, що у вказаний істо-
ричний проміжок часу  у вітчизняній
педагогіці проводилися інтенсивні
педагогічні дослідження в галузі ди-
дактики. Наприклад, розроблялися
різні педагогічні теорії, серед яких до
найвідоміших і значущих можна
віднести теорію програмового на-
вчання (П. Беспалько, Т. Ільїна, Ст. Че-
пельов), теорію пізнавальних інте-
ресів і потреб (Р. Щукіна, Ст. Ільїн),
теорію формування розумових дій
(П. Гальперін, Н. Тализіна), теорію
розвиваючого навчання (Л. Занков,
Ст. Давидов, Л. Ельконін), теорію
проблемного навчання (М. Махму-
тов, І. Лернер, М. Скаткін), теорію
пізна-вальної активності й само-
стійності (Ст. Бондар, Н. Половнико-
ва, Ст. Лозова, Т. Шамова, П. Підка-
систий), теорію  уроку (Ст. Євдо-
кимов, Ст. Оніщук, Ш. Амонашвілі,
Ст.  Ша-талов), теорію оптимізації
(Ю. Бабанський), теорію розвитку
творчої пізнавальної діяльності учнів
(А. Савченко, Ст. Паламарчук), те-
орію змісту, форм і методів навчан-
ня (М. Данілов, Б. Єсипов, А. Алек-
сюк, А. Мороз, Ст. Андрєєв), а та-
кож решта інших, що мають частко-
ве значення.

Під впливом цих досліджень і
подій, що відбуваються, та процесів
у країні формуються теоретико-педа-
гогічні погляди Б.І. Коротяєва, які зна-

 з  проблем освіти другої половини  60-х  —
кінця 80-х років ХХ сторіччя
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ходять відбиток у його численних статтях в
авторитетних журналах того часу.

Основні й найбільш значущі його роботи
представлені в зібранні педагогічних творів в
трьох томах [1].

З погляду сучасного проекту шкільної та
вузівської освіти великий інтерес має дидак-
тична теорія, викладена автором у трьох за-
значених монографіях і докторській дисертації
«Методи навчально-пізнавальної діяльності
учнів (склад, функції, закономірності, принци-
пи та способи формування)» [3].

Ця теорія містить такі положення:
1. У дослідженні сформульовані провідні

ідеї, які відбивають нові тенденції розвитку ра-
дянської школи: а) ідея цілеспрямованої, пла-
номірної й систематичної підготовки учнів до
творчого характеру засвоєння теоретичних
знань як найбільш економного й раціональ-
ного; б) ідея формування в учнів надійного й
конструктивного апарату пізнавальної діяль-
ності, за допомогою якого учні могли б само-
стійно відтворювати ті або інші теоретичні
знання й застосовувати їх на практиці; у) ідея
прогнозування розвитку пізнавальної діяль-
ності від елементарних рівнів до вищих, в ос-
нові якої лежить визнання того, що діяльність
учителя є «ведучою», а діяльність учня — ве-
деною.

2. У виділеному предметі між його скла-
довими частинами досліджені закономірні
зв’язки і відносини, суть яких характеризуєть-
ся такими особливостями.

По-перше, генезис розвитку пізнавальної
діяльності учнів полягає в її поступовому пе-
реході від репродуктивних рівнів до творчих.

По-друге, репродуктивна пізнавальна
діяльність і творча співвідносяться між собою
як дві полюсові ланки єдиного цілого; як ціле
з елементом у кожній ланці; рухомо, мінливо
із взаємними переходами один в одного.

По-третє, полюсові, а також проміжні рівні
і відповідні до цих рівнів методи пізнавальної
діяльності єдині й взаємозумовлені.

По-четверте, наукові знання й методи ово-
лодіння знаннями взаємозумовлюються й пе-
реходять один в одного.

Перехід від одного рівня пізнавальної

діяльності до іншого, якісно нового, можли-
вий тільки за умови сформованості в учнів
нових методів.

3. Вивчення теоретичного матеріалу бу-
дується на принципі оптимального поєднан-
ня репродуктивної та творчої пізнавальної
діяльності, а навчання останній — на прин-
ципі процедурного й операційно логічного
проходження. З цією метою використовуєть-
ся  принцип ранжирування теоретичного ма-
теріалу, відповідно до якого матеріал групуєть-
ся в групи опису, пояснення й розпоряджен-
ня. У матеріал кожної  групи закладається
відповідний пізнавальний апарат розпізна-
вання явищ, їх опису, пояснення й перетво-
рення.

4. Мета навчання учнів пізнавальній діяль-
ності, яке здійснюється в процесі вивчення те-
оретичного матеріалу, полягає в тому, щоб на-
вчити школярів самостійно розпізнавати яви-
ща, описувати  й  пояснювати їх, знаходити
правила перетворення й застосовувати їх на
практиці. Реалізація даної мети навчання пе-
редбачає, що пізнавальна  діяльність учнів
може бути організована на достатньо висо-
кому рівні.

Новизна дослідження в тому, що основні
положення й висновки розвивають, заглиб-
люють і конкретизують один із основополож-
них принципів дидактики — принцип роз-
вивального навчання; у дослідженні в но-
вому трактуванні розкриваються суть  і меха-
нізми пізнавальної діяльності учнів,  роль ме-
тодів у переведенні учнів  фіксованого рівня
на вищий; з необхідною і достатньою повно-
тою й достовірністю описуються  й поясню-
ються порівняно нові дидактичні поняття —
процедури розпізнавання, опису й пояснен-
ня явищ, що вивчаються; отримують подаль-
ше обґрунтування й конкретизацію законо-
мірності співвідношення репродуктивної та
творчої пізнавальної діяльності й принципи
формування методів діяльності учнів; розроб-
ляється один із нових шляхів формування ме-
тодів, який полягає в спеціальному навчанні
учнів творчим пізнавальним процедурам.

Сукупність основних положень, неза-
лежно від того, чи є новим кожне положен-
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ня окремо, утворює в цілісному вигляді таку
систему дидактичних поглядів і уявлень, яка
екстраполює нове і недостатньо розробле-
ний напрям у радянській дидактиці — це
навчання учнів творчим пізнавальним про-
цедурам, процедурам розпізнавання, опи-
су, пояснення й  перетворення [3, с. 8—10].

Викладені вище теоретичні положення
дозволяють побачити існування двох взаєм-
но протилежних рівнів пізнавальної діяль-
ності учнів і студентів — репродуктивного й
творчого, їх закономірних зв’язків і відносин
між собою, механізми взаємопроникнення і
взаємопереходу один в одного, а також дина-
міку переходу від фіксованого рівня пізнаваль-
ної діяльності до вищого. Крім того, ученим
були знайдені конкретні «ступені» цього не
простого руху або сходження на верхівку інди-
відуальних можливостей прояву творчості в
процесі вивчення нових знань з так званого
«чистого аркуша».

Для цієї мети йому потрібно було дослі-
джувати структуру наукових знань і з’ясувати
їх функції — гносеологічні, методологічні,
логічні  та дидактико-методичні. У результаті
цього аналізу й посилань на наукознавчих і ав-
торитетних учених в галузі філософії, автор
дійшов висновку, що напрацьовані наукові
знання в кожній конкретній науковій дис-
ципліні піддаються структуризації та суворо-
му впорядкуванню.

Відповідно до ранжирування в названих і
обговорюваних трьох книгах і дисертації ав-
тор увів нові поняття («процедура опису»,
«процедура пояснення», «процедура перетво-
рення») і показав порядок застосування й роз-
гортання. При цьому розкрив специфіку і
склад операцій (словесно-логічних і розумо-
вих, ізоморфно зв’язаних). Відповідно проце-
дура опису містить три послідовні операції,
пояснення — чотири, перетворення — три.
Кожна з операцій всіх трьох процедур окре-
мо може виконуватися і на репродуктивному
рівні (за зразком), і на творчому, і відповідно
всі операції разом. Далі в книгах показано, як
навчати учнів окремим операціям кожної
пізнавальної процедури, на творчому рівні, на
прикладі вивчення різних навчальних дис-

циплін, керуючи ними мірою накопичення
досвіду з однієї сходинки (з фіксованого рівня)
на іншу (вищого рівня).

Це і є ті реальні, конкретні й наочні «схо-
динки» сходження учнів на верхівки творчої
пізнавальної діяльності в межах індивідуаль-
них можливостей. Відповідно до цих сходи-
нок була розроблена методика процедурного
й операційного навчання учнів творчій пізна-
вальній діяльності. Вона була вивірена в екс-
периментальних умовах щодо різних дис-
циплін і в різних класах не тільки автором, але
і його учнями.

Для порівняння відзначимо, що в жодній
іншій дидактичній теорії (теорії програмова-
ного навчання, розвиваючого, проблемного
та ін.) таких «сходинок» з чітким вектором
поступових кроків у різних рангах навчально-
го матеріалу ми не знайдемо. У деяких теорі-
ях описані лише кроки руху по прямій (про-
грамування, алгоритмізація) або кроки пошу-
ку і спроб (евристика, вирішення проблем та
ін.), але не «сходинки» сходження до реаль-
них і досяжних висот. Щоб побачити такі ви-
соти в теоретичному плані, необхідно зазда-
легідь створити особливу й відповідну цим
цілям структуру навчального матеріалу, як зро-
бив це автор обговорюваних книг.

Зокрема, у книзі «Педагогіка як сукупність
педагогічних теорій» [1, с. 4] автор усі накопи-
чені педагогічні знання поділив на дві систе-
ми — змістовну й формалізовану. Змістовна
система містить усю суму здобутих знань, си-
стематизованих і викладених у підручниках і
навчальних посібниках з педагогіки відповід-
но до державних стандартів (програм).

Будь-яка змістовна система має влас-
тивість безперервного розширення й збага-
чення за рахунок збільшення й ілюстративного
матеріалу, і появи нових теоретичних напра-
цювань (будь-яка наука розвивається). Але
вона не має протилежну властивість — змен-
шення в обсязі. Цю нестиковку інтуїтивно
відчув Б. Коротяєв і спробував збудувати на
основі змістовної системи формалізовану, яка
б малаті або інші властивостяі. Обидві ці вла-
стивості важливі з погляду вивчення й зас-
воєння знань, зберігання знань у пам’яті й ви-
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користанні їх як інструментів  діяльності та
придбання нових знань.

Формалізовану систему знань з педагогі-
ки автор збудував на основі принципів і фор-
мальної логіки, наприклад, принципи вивід-
ного знання, і діалектичної, наприклад, прин-
ципи перервності  й безперервності та  ін.

Використовуючи процедуру формалізації
знань і їх суворе розмежування й впорядкову-
вання, усю напрацьовану систему знань по-
дав у вигляді сукупності впорядкованих між
собою педагогічних теорій, а кожну теорію —
у сукупності її структурних елементів, також
упорядкованих  і зв’язаних між собою.

Кожна названа й виділена їм формалізо-
вана теорія задовольняла всім необхідним ви-
могам, що надаються до будь-якої теорії, що
має науковий статус. Інакше вона повинна
володіти всім необхідним категоріальним
складом, мати свій об’єкт і предмет, викону-
вати функції опису, пояснення, перетворення
й прогнозу, бути несуперечливою і здатною
до саморозвитку.

І всі формалізовані теорії автор упорядку-
вав за супідрядністю, суміжністю і зв’язаністю,
увівши для цієї мети й відповідні поняття: «ба-
зова теорія», «вивідна теорія», «суміжна тео-
рія», «зв’язана теорія». Як початкову, базову,
він побудував загальну теорію педагогіки, що
містить такі структурні елементи: 1) основні
поняття (матеріал, що описує); 2) основні за-
кономірності й принципи (пояснюючий ма-
теріал); 3) основні правила (приписуючий ма-
теріал); 4) провідні ідеї (матеріал, що пов’я-
зує).

До складу структурних елементів загаль-
ної теорії педагогіки ввійшли тільки ті, які ма-
ють бути притаманними всім вивідним тео-
ріям, тобто загальними для всіх.

В ієрархії супідрядності кожна теорія, за
винятком загальної, і в кожному ряді є одно-
часно вивідною відносно теорії верхнього
ряду і базовою відносно теорії нижнього ряду.
Так само співвідносяться і всі їх структурні
елементи, адже є одночасно і базовими, і ви-
відними.

Усі теорії і їх структурні елементи, побудо-
вані за супідрядністю, мають властивості на-
кладання один на одного, згуртованості й
розгорнутості, перервності  та безперервності,
умовного відриву від емпіричного базису і
фактів та безумовної їх присутності в самому
змісті формалізованих структур. Останнє оз-
начає, що за кожним словом, терміном, по-
няттям, словосполукою, кожною фразою і в
цілому за теорією стоять реальні явища, фак-
ти, події й саме життя.

Тому перед викладом кожної формалізова-
ної теорії автор дає якийсь емпіричний зріз. І
лише після цього подає саму теорію і її струк-
турний склад. Але все це робиться для вик-
ладення відповідної теорії як змістовної сис-
теми.

У загальному вигляді зв’язок  супідрядності
основних і великих теорій представлений ав-
тором у вигляді ланцюжка: загальна теорія пе-
дагогіки > загальна теорія виховання > загаль-
на теорія навчання й освіти. У цьому ланцюж-
ку перестановка місцями теорій виховання й
теорії навчання неможлива, оскільки вона
руйнує логіку сходження від абстрактного до
конкретного і рухів думки від загального до
часткового. Теорія управління і теорія історії
педагогіки є зв’язаними як між собою, так і
відносно трьох інших.

На основі загальної теорії виховання по-
стають вивідні суміжні теорії — теорія розу-
мового виховання, теорія етичного вихован-
ня  та інші. Так само виникають і вивідні
суміжні теорії навчання основам наук, осно-
вам етики й моралі, основам естетики і т.ін.
Кожна з цих теорій має подвійне підпорядку-
вання відносно верхніх рядів — базових те-
орій.

Приблизно така загальна картина форма-
лізованих педагогічних теорій, збудованих ав-
тором на основі використання принципів фор-
мальної та діалектичної логіки. Загальне чис-
ло таких теорій, що підлягають вивченню сту-
дентами, може бути обмежене критеріями не-
обхідності й достатності, а також зведено до
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мінімуму, як і загальне число структурних еле-
ментів кожної теорії. Завдяки формалізації ста-
ло можливим звести всю накопичену систе-
му знань до єдиних логічних початків і уяв-
лень їх на одній матриці з відповідними го-
ризонтальними й вертикальними осередка-
ми, кожна з яких несе найважливішу й суттє-
ву інформацію в межах своїх володінь. Ця мат-
риця може уособлювати цілісний образ всьо-
го змісту навчальної дисципліни, що вив-
чається, і бути розміщеною на одній площині
огляду.

Формалізація знань за допомогою ство-
рення блокових одиниць у вигляді теорій і
виділення в них основних структурних еле-
ментів, й відповідного впорядковування  су-
підрядності, суміжності і зв’язаності має ве-
лике значення для розвитку творчих можли-
востей і здібностей студентів, оскільки дозво-
ляє на основі вивченої базової теорії само-
стійно вийти з чистого аркуша на побудову
вивідних теорій ближчого ряду, тобто пере-
нести всі структурні елементи теорії з верх-
нього ряду в теорію нижнього ряду з ураху-
ванням меж її об’єкта і предмета тієї або іншої
вивідної теорії. Але в цьому випадку  кожна
збудована вивідна теорія в згорнутому вигляді,
тобто у вигляді перерахування структурних
елементів, буде неповною, оскільки в її рам-
ках мають бути представлені ще й власні
структурні елементи, які властиві тільки їй і
не властиві базовій. Усвідомлюючи межі об’-
єкта й предмета вивідної теорії, кожен студент
має можливість вийти на формулювання тих,
що не дістають структурних елементів — де-
якого числа нових понять, закономірностей,
правил та ідей, властивих вибудованій
вивідній теорії. Для цього необхідно поспос-
терігати ті реальні явища, які виявляються в
межах теорії, і мати в цьому відношенні дея-
кий досвід, накопичений раніше, або як
мінімум — зразок.

Складнішою і трудомісткою пізнавальною
процедурою є розгорнутість вивідної теорії за
змістом і кожного окремого елемента, і всієї

теорії в цілому. Єдиний критерій обмеження
повноти змісту вивідної теорії — це критерій
необхідності й достатності і з погляду розумі-
ння й тлумачення теорії, і з погляду її викори-
стання в практичній діяльності.

Вивчення студентами формалізованих пе-
дагогічних теорій разом із змістовними доз-
воляє не тільки створювати умови для роз-
витку їх творчих можливостей і здібностей,
але й звільняти їх від необхідності заучувати й
тримати в пам’яті великий обсяг матеріалу. У
довгостроковому зберіганні в пам’яті має по-
требу лише ядро теорії — закономірності й
апарат розкриття їх змісту, обґрунтування і
доказу.

Усі ці особливості та властивості формал-
ізованих педагогічних теорій достатньо де-
тально розкриті автором на сторінках своєї
книги.

Таким чином, викладені вище теорети-
ко-педагогічні наробки Б.І. Коротяєва з про-
блем утворення, опубліковані ним в 60-і —
80-і рр. в трьох монографіях і висловлені в
докторській дисертації, а також у багатьох
журнальних статтях, є, на наш погляд, дос-
татньо цікавими й актуальними. Отже,  мо-
жуть мати попит і з боку педагогів-дослід-
ників, і практиків шкільної і вузівської сучас-
ної освіти.
Перспективи подальших досліджень.

Виявлено й установлено, що багато теоре-
тико-педагогічних  напрацювань ученого
значно випереджали свій час і передбачили
багато подій і процесів, що відбуваються в
освітньому просторі, а тому відкривають
широкі можливості використання в сучасній
практиці освіти, і вузівської, і шкільної. Резуль-
тати дослідження педагогічної спадщини
вченого можуть широко використовуватися
у вузівській практиці вивчення таких дис-
циплін, як педагогіка, історія педагогіки, пе-
дагогічна психологія, педагогічна соціологія,
а також застосовуватися студентами під час
написання ними з цих дисциплін курсових і
дипломних робіт.
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У статті описується розвиток теоретико-
педагогічних поглядів Б.І. Коротяєва в пер-
іод з другої половини 60-х і до кінця 80-х
років ХХ сторіччя. Приділяється увага роз-
робленій автором дидактичній теорії ме-
тодів навчально-пізнавальної діяльності.
Напрацювання є не тільки цікавими, але й
актуальними для сучасної освіти, вони мо-
жуть знайти попит і з боку педагогів-до-
слідників, і з боку  практиків шкільної й ву-
зівської освіти.
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В статье описывается развитие теорети-
ко-педагогических взглядов Б.И. Коротяева
в период со второй половины 60-х и до кон-
ца 80-х годов ХХ  столетия. Уделяется вни-
мание разработанной программе автора ди-
дактической теории методов учебно-позна-
вательной деятельности. Данные наработ-
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альными для современного образования,
они  могут найти спрос среди педагогов-ис-
следователей, и среди практиков школьной
и вузовской практики.
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УДК 929 Пічугін

У КВІТНІ 1970 року, готуючись до «ос-
таннього дзвоника», я писав епігра-

ми на викладачів історичного факультету. Тоді
й народилися такі рядки про ректора Всево-
лода Григоровича Пічугіна, який викладав
курс нової та новітньої історії країн Азії та Аф-
рики і спецкурс з історії міжнародного кому-
ністичного руху:

Гроза курцов, гроза лентяев,
Авторитет его непререкаем.
И пусть не очень мы любимы,
Зачет сдадим все до весны мы
И по его благословенью
Поедем по распределенью.
Життя склалося так, що їхати мені не до-

велося: Всеволод Григорович за клопотан-
ням наукового керівника мого дослідження
та дипломної роботи завідувача кафедри
історії СРСР та УРСР В.Г. Мотренка розпо-
ділив мене на посаду асистента цієї кафед-
ри. У подальшому ми тісно спілкувалися по-
над двадцять років, і я проводжав свого рек-
тора в останню путь. Всеволод Григорович
був ректором багатьох поколінь студентів, на
цій посаді працював тривалий час – протя-
гом 1960–1975 рр., його шанували в колек-
тиві. Найближче оточення за певні риси ха-
рактеру та методи роботи жартома назива-
ло його «Хоттабыч».

СЛОВО
ПРО
РЕКТОРА

Народився Всеволод Григорович Пічугін
23 лютого 1911 р. в місті Острогозьку Воро-
незької губернії. Батько його — бухгалтер,
мати — домогосподарка. Улюбленим занят-
тям хлопця було читання книжок. Тому, закі-
нчивши в 1927 р. школу, він працює в бібліо-
течній системі, згодом у книготорговельній
мережі тодішнього «Книгоцентру» Воронежа,
Горловки, Ворошиловграда (назва Луганська
в 1935–1958 рр.). У 1939 р. Всеволод вступає
на історичний факультет Ворошиловградсько-
го педагогічного інституту. З початком Вели-
кої вітчизняної війни він інспектор обласного
управління трудових резервів. У листопаді
1941 р. евакуюється до Новосибірської об-
ласті, у січні–червні 1942 р. проходить скоро-
чене навчання в Томському артилерійському
училищі. Далі були політична робота на різних
посадах у Діючій армії на Калінінському, Захі-
дному, Другому Білоруському фронтах, бої за
визволення країни в Польщі та Німеччині. Має
бойові нагороди – ордени «Червоної Зірки»,
«Вітчизняної війни» I та II ступеня. У січні
1946 р. демобілізований офіцер повертається
до Ворошиловграда, де в нагоді стає його
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досвід партійно-політичної роботи: він пра-
цює лектором міськкому КП(б)У, керівником
лекторської групи, лектором обкому КП(б)У.
В січні 1950 р. Всеволода Григоровича оби-
рають секретарем Ворошиловградського
міськкому КП(б)У, тоді ж він екстерном закін-
чує педагогічний інститут, отримавши дип-
лом учителя історії. Не зупинившись на цьо-
му, у 1951 р. він вступає до аспірантури Ака-
демії суспільних наук при ЦК ВКП(б), успіш-
но закінчує її в 1954 р., захистивши канди-
датську дисертацію на актуальну для того часу
тему – «Провал американських планів рестав-
рації капіталізму в країнах народної демократії
Південно-Східної Європи (1947–1952 рр.)».

У 1954 р. Всеволода Григоровича на-
правляють на роботу завідувачем кафедри
історичних наук Вищої партійної школи в
місто Сталіне (тоді функціонували такі обласні
школи), де він працював до 1959 р. У зв’яз-
ку з ліквідацією школи ЦК компартії України
командирував його в розпорядження Лу-
ганського обкому партії для використання на
викладацькій роботі в педагогічному інсти-
туті. З вересня 1959 р. він працює старшим
викладачем кафедри історії, а вже в лютому
1960 р. призначається ректором. На цій по-
саді він виявив себе насамперед дбайливим
та міцним організатором-господарником:
чітко здійснювався двозмінний навчальний
процес; був порядок у двох студентських гур-
тожитках, у яких працювали їдальня, хлібний
і продуктовий магазини, буфети, побутові
майстерні, ательє, перукарня, медичний
пункт, радіовузол, читальні зали та студен-
тський оздоровчий профілакторій; завжди
було тепло (у навчальному корпусі діяла влас-
на котельня); на інститутській території мож-
на було відпочити в тіні дерев і розмаїтті
квітів; студенти-природничники працювали
на агробіостанції та в оранжереї, а всі охочі
проводили вільний час на спортивних май-
данчиках.

На початку 60-х рр. Луганський держав-
ний педагогічний інститут був визнаним гу-
манітарним центром області, мав оригіналь-

ну гуманітарну та природознавчу інфраструк-
туру, досить кваліфікований викладацький
склад (понад 130 осіб), зосереджений за фа-
хом на 21 кафедрі. На 6 факультетах інституту
– історико-філологічному, природничо-гео-
графічному, фізико-математичному, фізичного
виховання, загальнонауковому та музично-пе-
дагогічному (вечірнє відділення) – за денною,
вечірньою та заочною формами навчалося
майже чотири тисячі студентів. Діяли непо-
гані спеціалізовані наукові лабораторії, геоло-
гічний, зоологічний, анатомічний музеї, одна
з небагатьох в Україні навчальна астрономіч-
на обсерваторія. Ураховуючи це, на початку
1964 р. було вирішено за підтримки обкому
партії порушити перед ЦК КПРС, ЦК ком-
партії України, Радою Міністрів УРСР, Дер-
жавним комітетом Ради Міністрів УРСР з ко-
ординації  науково-дослідних робіт та
Міністерством вищої та середньої спеціаль-
ної освіти УРСР клопотання про створення
на базі Луганського педінституту Донецько-
го державного університету. Університет по-
винен був стати науково-навчальним цент-
ром усього Донбасу і не поступатися іншим
українським університетам, а тому особлива
увага приділялася матеріально-технічній базі
та кадровому забезпеченню. На жаль, вони
не зовсім відповідали університетському
рівню, тому університет у 1965 р. відкрили в
Донецьку.

Розуміючи наявні проблеми, Всеволод
Григорович докладає чимало зусиль для на-
рощення кадрового потенціалу. Уперше за
післявоєнні роки з’являються доктори наук –
історичних (М.Г. Гончаренко, біологічних
С.М. Діонесов). У 1964 р. відкрито аспіран-
туру з історії КПРС та фізіології людини і тва-
рин. Понад 10 викладачів захищають канди-
датські дисертації; 30 кандидатів наук, до-
центів запрошено з інших навчальних закладів.
На початку 70-х рр. захищають докторські ди-
сертації ще два викладачі ВНЗ – Д.О. Жданов
та О.П. Фісуненко.

Водночас Всеволод Григорович нама-
гається вирішити питання навчальної бази,
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усвідомлюючи, що докорінно змінити ситуа-
цію можна, лише побудувавши ще один на-
вчально-лабораторний корпус. Проте кошти
на нове будівництво Міністерств народної
освіти України, через їх брак, не виділяло, і
він вирішив піти «на хитрість», використав-
ши для цього ті, що Міністерство давало
інститутові для капітального ремонту. Догану
за нецільове використання коштів ректор от-
римав, але мету вдалося здійснити. На інсти-
тутській території було створено єдиний ком-
плекс, хоча, на превеликий жаль, загинув чу-
довий фруктовий сад, який ріс на місці май-
бутнього корпусу. У 1971 р. будівництво, що
велося шахтобудівниками і в якому брали
участь майже всі студенти, завершилося. Це
дало змогу розширити навчальні кабінети,
фізичні та хімічні лабораторії, удвічі збільшити
площу бібліотеки, відкрити два читальні зали,
зимовий ботанічний сад, значно краще роз-
горнути зоологічний, геологічний і анатоміч-
ний музеї, на деякий час перейти на од-
нозмінні заняття.

Було поліпшено умови роботи факультету
фізичного виховання: став до ладу двоповер-
ховий спортивний корпус з чотирма залами
та підсобними приміщеннями. Вирішили й
питання організації ботанічних і зоологічних
навчально-польових практик природничо-
географічного факультету – поблизу станції
Ільєнка почав діяти стаціонарний табір інсти-
туту; влітку для викладачів, співробітників та
студентів функціонував спортивно-оздоров-
чий табір, (спочатку в Ялті, а потім на Кав-
казі).

У цій роботі надійними помічниками Все-
волода Григоровича були проректори – з на-
укової роботи Б.А. Шарпило, з навчальної
М.В. Лапко, О.С. Іванов, з адміністративно-
господарської — І.С. Матвєєв, із заочного на-
вчання — Т.І. Кобзарьова, головний бухгал-
тер — Ц.М. Гриншпун.

Всеволод Григорович був цікавим викла-
дачем. Заняття на історичному факультеті
проводилися в другу зміну, у розкладі його
лекції ставилися останніми, щоб він міг спо-

кійно викладати після напруженого дня рек-
торської роботи. Безумовно, на той час сту-
дентська аудиторія втомлювалася, але слуха-
ла його лекції з новітньої історії Китаю або
міжнародного комуністичного руху завжди
уважно і зовсім не тому, що лектором був рек-
тор. Обійнявши двома руками кафедру й на-
півлежачі на ній, він знайомив з такими фак-
тами, робив такі узагальнення й висновки,
котрі не можна було прочитати в жодному
підручнику. До нас, студентів, він не боявся
доводити відомості, які тоді містилися в зак-
ритих бюлетенях, «Глобусах», що надходили
тільки для службового користування до об-
комів партії, учив неупереджено аналізувати
факти, формувати власну думку, вимагав
знання джерел. У тандемі з ним працювала
Л.Й. Велігура, яка проводила семінарські за-
няття.

Увесь час В.Г. Пічугін віддавав роботі на
посаді ректора, постійному оновленню лек-
ційних курсів, тому наукових праць створив
небагато – близько десяти, присвячених перш
за все дослідженню економічних і культур-
них зв’язків Донбасу з соціалістичними
країнами. У 1962 р. йому присвоєно вчене
звання доцента. Плідну роботу В.Г. Пічугіна в
інституті відзначено орденами Трудового Чер-
воного Прапора (1961), Жовтневої революції
(1972), йому присвоєно почесне звання зас-
луженого працівника культури УРСР (1968).

У квітні 1975 р. Всеволода Григорови-
ча, тоді вже пенсіонера республіканського
значення, було звільнено з посади ректора
й призначено завідувачем кафедри загаль-
ної історії. Наступного року він передав за-
відування кафедри В.М. Бейлісу, залишив-
шись доцентом кафедри, а 1990 р. за ста-
ном здоров’я припиняє роботу в інституті.
23 лютого 1991 р. за святковим столом у
надзвичайно скромній оселі Всеволода Гри-
горовича на Оборонній ми відзначили його
80-річний ювілей. Ювіляр продовжував
жити проблемами ВНЗ, висловлював мені,
ректору, та проректорові Анатолію Олек-
сійовичу Данильєву думки щодо його по-
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дальшого розвитку, залишивши від цієї
зустрічі теплі спогади. А 4 серпня 1991 р.
його не стало.

Всеволод Григорович добре знав усіх вик-
ладачів, багатьох студентів. Характер у нього
був непростий: міг полаятись, грюкнути, ви-
суваючи свої вимоги, «натиснути», але міг
відмінити хибне рішення, не був затятим у
своїх намаганнях, швидко «відходив».

На початку 1973 р. він запропонував мені
залишити аспірантуру й перейти на викла-
дацьку роботу для читання курсу з історії ком-
сомолу. Отримавши відмову, зауважив, що
після закінчення аспірантури для мене може
не знайтися роботи, а коли у вересні мені тре-
ба було подавати дисертацію на захист до
Київського державного університету, то
замість цього я отримав відрядження до кол-
госпу на сільськогосподарські роботи зі сту-
дентами. Однак і робота в інституті для мене
знайшлася, і в подальшому в нас не було не-
порозумінь.

Дуже скромна людина, він усі можли-
вості використовував для розвитку інститу-
ту, мав багато ідей (відкриття музично-пе-
дагогічного факультету, створення археоло-
гічного музею), підтримував таланти, мав у
всьому власну позицію. Він часто розпові-
дав історії зі своєї ректорської практики, і то
не були байки або вигадки. Ось тільки один
випадок, коли йому вдалося збільшити жор-
сткий план прийому на історичний факуль-
тет, який встановлювався Міністерством, з
50 до 60 місць. Тоді на спеціальність «Істо-
рія» вступав син одного високопосадовця, і
ректору треба було проконтролювати його
вступні іспити. Але на іспиті з історії СРСР
абітурієнт отримав лише оцінку «добре» і за
конкурсом не міг бути зарахованим. Зане-
покоєний батько звернувся до Пічугіна з
питанням, що ж робити, і почув відповідь:
«Потрібні додаткові місця». Наступного ран-
ку ректорові зателефонував міністр. Запи-
тавши, як проходить вступна кампанія і чи є

проблеми із зарахуванням, виділив для істо-
риків десять додаткових місць. «Того хлоп-
ця я зарахував, – говорив мені Всеволод
Григорович, – але взяв ще дев’ять непога-
них студентів, що тоді не проходили за кон-
курсом». Я можу засвідчити правдивість цієї
історії, адже був тим екзаменатором, котрий
приймав іспит в абітурієнта. Усі ми знали,
хто до нас вступає, але на нас не тиснули,
оцінку було виставлено об’єктивно. До речі,
потім той хлопець добре вчився, після закі-
нчення інституту навіть деякий час працю-
вав у мене на кафедрі й виявився порядною,
обізнаною в предметі людиною; згодом він
переїхав до Києва.

Ось таким він був, ректор Всеволод Пічугін.

* * *
Климов А.О. Слово про ректора Все-

волода Пічугіна
У статті розповідається про життєвий

шлях та професійне становлення ректора
багатьох поколінь студентів, талановитого
викладача, людини з власною позицією Все-
волода Пічугіна.

Ключові слова: персоналія, професія, кад-
ровий потенціал.
Климов А.А. Слово о ректоре Всево-

лоде Пичугине
В статье рассказывается о жизненном

пути и профессиональном становлении рек-
тора многих поколений студентов, талант-
ливом преподавателе, человеке с собствен-
ной позицией Всеволоде Пичугине.
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МІЖВОЄННОМУ періоду
історії вітчизняної науки

присвячено значний масив літерату-
ри останніх двох десятиріч. Різних ас-
пектів проблеми торкалися у своїх
дослідженнях такі провідні вітчизняні
та зарубіжні вчені, як В. Даниленко,
С. Кульчицький, Ю. Шаповал, Г. Ка-
сьянов, Г. Костюк, З. Лихолобова,
Л. Новохатько, В. Нікольський, Н. Лит-
вин, В. Іноземцев, Т. Гунчак, І. Білас,
М. Восленський, А. Авторханов,
Р. Конквест, Е. Карр, Р. Пайпс, Л. Гре-
хем, С. Кара-Мурза та інші. Вони роз-
глянули загальні соціально-політичні
процеси, які визначали основні на-
прямки розвитку українського суспіль-
ства у міжвоєнний період, що впли-
нули на зміст і форми державної по-
літики науки та наукової інтелігенції в
УРСР. У працях цих та інших авторів
розглянуто також окремі аспекти за-
гального суспільно-політичного кон-
тексту її розвитку, питання внутріш-
ньої будови, планування, становлен-
ня й розбудови мережі наукових уста-
нов, зміцнення матеріально-технічної
бази тощо. Але в сучасній українській
історіографії відсутнє системне й ком-
плексне дослідження, присвячене
розвитку української науки в зазначе-
ний період, недостатньо розкриті су-
перечності партійно-радянської по-
літики, її стратегічні прорахунки.

Автор рецензованої праці поста-
вив перед собою завдання системно
розглянути історію української науки
в дискурсі суспільно-політичного роз-
витку українського суспільства 20—

30-х рр. ХХ ст. Для досягнення вка-
заної мети В.В. Ткаченко докладно
проаналізував існуючі теоретико-ме-
тодологічні підходи до проблеми;
визначив основні напрямки політи-
ки щодо науки в зазначений період;
виявив її основний зміст, детермінан-
ти  й наслідки; розглянув систему
організації української науки в міжвоє-
нний період; об’єктивно оцінив адек-
ватність впроваджуваної структурної
політики в контексті наукових завдань
та соціально-економічної політики в
цілому; дав оцінку рівню розвитку го-
ловних напрямків наукових дослід-
жень та провідних наукових шкіл; ре-
конструював контекст міжнародної
та внутрішньої (у межах СРСР) нау-
кової комунікації та основні чинники,
що призвели до певної ізоляції украї-
нської науки.

Монографія В.В. Ткаченка напи-
сана в жанрі соціальної історії науки,
що передбачає розгляд розвитку на-
уки як особливого соціального інсти-
туту, покликаного виконувати пізна-
вально-освітні функції. У радянський
період перед наукою були поставлені
завдання швидкої модернізації еконо-
міки. До того ж сцієнтизм розглядав-
ся як системна ознака комуністично-
го світогляду. Для пануючої в СРСР
комуністичної ідеології (особливо в її
тодішньому глобально-експансіоні-
стському варіанті) наука була покли-
кана дати безсумнівну санкцію на
перемогу комунізму й розглядалася як
один з головних критеріїв владної
легітимації більшовицького режиму та
його політики.

Логіка авторської аргументації по-
слідовно розкривається в п’яти роз-
ділах: «Теоретико-методологічні заса-

Ткаченко В. В.  Наука у суспільно-політичному дискурсі
розвитку УРСР (20–30-ті рр. ХХ ст.) : монографія. – К. : ДП
„Інформ.-аналіт. агенство”, 2009. – 375 с.

Рецензія

Онопрієнко В. І.
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ди, історіографія та джерельна база досліджен-
ня», «Партійно-радянська наукова політика:
пріоритети, важелі та форми управління»,
«Організаційні основи розвитку науки», «На-
укові школи в Україні», «Українська наука у
царині міжнародної та внутрішньої комуні-
кації».

Період 20—30-х рр. цікавий для історика
науки не лише своїми протиріччями, а й
змістовно. Саме в ці роки яскраво виявилося
прагнення радянської влади створити «суціль-
ний фронт» наукового супроводження вироб-
ництва, причому специфіка полягала в тому,
що особливі надії покладалися не на академіч-
ний сектор науки, а на галузевий. Це був пері-
од небувалого зростання потенціалу відомчої
науки, яка хоча й сприяла виконанню завдань
модернізації економіки, але згодом, на жаль,
перетворилася на тягар у процесах трансфор-
мації наукової системи. Передусім декларува-
лися прикладні завдання для реформування
народного господарства країни, яка перебува-
ла в міжнародній ізоляції. Досягнення ж ака-
демічної науки були необхоідні лише в після-
воєнний період для розв’язання геополітичних
цілей. Тож не дивно, що період 20—30-х рр..
був насичений експериментами  в галузі орга-
нізації й реформування науки.

У монографії на великому фактичному ма-
теріалі вдало проаналізовано підвалини того-
часної наукової політики, численні перетворен-
ня в організаційній структурі наукової системи,
їх ідейні основи, досягнення  й прорахунки,
зміни в політиці щодо науки й визначенні її
пріоритетів. Проблема матеріального забезпе-
чення науки всебічно розкрита на численних
статистичних викладках й порівняннях.

У рецензованій роботі аргументовано до-
ведено, що перша половина 30-х рр. була оз-
наменована пошуками нової стратегії розвит-
ку в умовах наближення науки до вирішення
конкретних завдань народного господарства.
Цей пошук здійснювався емпірично й на во-
люнтаристськи, шляхом безперервних реор-
ганізацій, оскільки постійно змінювалося став-
лення держави до науки, ішов процес її по-
літизації та ідеологізації  під знаком впровад-
ження в науку плановості. На етапі індустріа-
лізації країни й зростання промислового по-
тенціалу головними завданнями стали при-
скорена розробка й створення вітчизняних
прототипів техніки та обладнання всіх основ-
них галузей промисловості. Особливе стано-

вище СРСР у світі, ізоляція від можливості
використання нових зарубіжних технологій
багато в чому визначили подальшу орієнта-
цію і прикладної, і фундаментальної науки на
вирішення завдань воєнно-промислового
комплексу.

Важливим результатом дослідження
В.В. Ткаченка стало чітке усвідомлення, що
Академія наук з моменту її утворення не лише
продовжила традиції національної науки, зак-
ладені НТШ  і УНТ, але й суттєво їх розшири-
ла і в самій постановці досліджень, і щодо
одержаних результатів. Автором монографії
обґрунтовано доведено, що хоча українська
національна інтелігенція й сподівалася на те,
що політичні процеси в СРСР йтимуть у на-
прямку лібералізації, а справа національного
відродження України нарешті дістане держав-
ної підтримки, склалася протилежна ситуація.
Кінець 20-х рр. став особливо критичним
часом для українізації та національно-культур-
ної розбудови респуб-ліки. У 1929 р. було по-
кладено край новій економічній політиці й
запроваджено нереалістичний п’ятирічний
план розвитку народного господарства на
1928—1929 та 1932—1933 господарчі роки,
який зовсім не передбачав зміцнення націо-
нального суверенітету союзних республік, а,
навпаки, посилював центральну владу та зап-
роваджені вже  адміністративні методи управ-
ління.

Пропонування кандидатур у члени Ака-
демії наук гро-мадськими організаціями, зай-
няття провідних міс-ць чиновниками Нарком
освіти в раді ВУАН, відкриті збори наукових
установ, на яких розглядалися плани та звіти
про наукову роботу, «чистки», коли в присут-
ності людей, далеких від наукової роботи й
знання її потреб, виявлялися «громадське об-
личчя» та здібності того чи іншого вченого,
перенесення акценту з дослідницької діяль-
ності на просвітницьку й популяризаторсь-
ку— усе це стало вагомими важелями пе-ре-
будови структури наукової спільноти, на ос-
нові уявлень працівників партійного й адмі-
ністративного апарату. Зрештою цей процес
призвів до знищення самоврядування в науці,
до ліквідації наукової громадськості як суб’єкта
такого самоврядування, що влучно підмічено
автором рецензованого нами дослідження.

У монографії вміщено великий докумен-
тальний матеріал, значна частина якого досі
ще не була запроваджена до наукового обігу.
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Новою темою, що порушується в дослідженні
В.В. Ткаченка, є проблема наукових комуні-
кацій української науки у визначений період.
Чітко висвітлені протиріччя, що виникли між
необхідністю достатнього інформаційного за-
безпечення науки та наявними деформація-
ми в наукових комунікаціях, зумовленими пе-
реважно ідеологічними мотивами.

Окремий розділ роботи присвячено про-
блемі формування наукових шкіл та їх по-
дальшій долі в тоталітарному суспільстві. Не
викликає заперечень думка автора, що навіть
більше значення для розвитку вітчизняної на-
уки цього періоду мав процес формування
професійних наукових співтовариств у про-
відних наукових галузях, що активно відбував-
ся в зазначений час. Якщо такі кваліфіковані
наукові співтовариства в царині українознав-
ства були сформовані ще в попередній період
у Науковому товаристві ім. Шевченка та Ук-
раїнському науковому товаристві в Києві,
створення подібних об’єднань в природо-
знавстві, технічних, медичних, сільськогоспо-
дарських галузях означало досягнення украї-
нською наукою рівня цілісного інституціалізо-
ваного утворення.

Оскільки обрана тема дослідження пере-
буває на межі політичної історії, соціальної
історії та наукознавства, вона побудована на
специфічній джерельній базі. Автором опра-
цьовано матеріали понад 10 архівосховищ
(Центрального державного архіву вищих
органів влади та управління України, Цент-
рального державного архіву громадських об’-
єднань України, кількох архівних установ зі
структури НАН України, низки галузевих –
передусім центрального й обласних архівів
СБУ та фондів місцевих державних архівів:
Полтави, Чернігова, Сум, Черкас, Ніжина).
Архівні матеріали стали джерелом цінної
інформації про чисельність, стан та настрої
професорсько-викладацьких кадрів, допомог-
ли з’ясувати загальні тенденції, що панували
в партійному керівництві республіки  з пи-
тань, пов’язаних з роботою науки та вищої
школи, дозволили отримати додаткові відо-
мості про відносини партійних органів з нау-
ково-освітянською інтелігенцією, про ме-
ханізм репресивних акцій щодо представників
інтелігенції та про долі багатьох (у тому числі
й репресованих  науковців). Слід зробити на-
голос на використанні широкого кола доку-
ментів з регіональних архівосховищ. Саме  їх

використання дозволило проаналізувати
зміни у структурі вищих навчальних закладів
та дослідити головні етапи процесу «радяні-
зації» освітніх установ на місцях. Вивчення цих
матеріалів сприяло збагаченню дослідження
додатковими історичними фактами.

Важливою групою джерел стали археог-
рафічні видання — тематичні збірки доку-
ментів, протоколи, декрети, постанови. Ма-
теріали збірників надали можливість доку-
ментально простежити за політикою держа-
ви щодо професорсько-викладацьких кадрів
України.

Монографія спирається також на статис-
тичні збірники з питань розвитку науки та
вищої школи, які дали змогу прослідкувати
динаміку змін, що відбувалися в системі орган-
ізації науки та складі наукової інтелігенції. Ці
статистичні дані стали підґрунтям критично-
го осмислення головних подій досліджувано-
го періоду, оскільки на початку 20-х рр. ще була
недосконалою система професійного обліку
населення (коли науковці «розчинялися» у за-
гальній сукупності службовців), а підвалини
соціолого-демографічних обстежень тільки
закладалися.

Критично проаналізовані матеріали пері-
одичної преси з питань розвитку науки та ос-
вітянської сфери 20—30-х рр., що містять ба-
гату інформацію практично з усіх аспектів дос-
ліджуваної теми, дали змогу автору реконст-
руювати цілісну картину ідеологічної та со-
ціально-психологічної атмосфери досліджува-
ного періоду, краще зрозуміти умови, у яких
відбувалася наукова діяльність українських
учених, формувалися й руйнувалися наукові
напрямки та школи. З місцевих періодичних
видань отримано цінну інформацію про ста-
новлення наукових товариств, розвиток нау-
кової діяльності архівів і музеїв.

Залучення мемуарної літератури сприяло
більш об’єктивному відтворенню картини сус-
пільного життя й умов праці викладачів ви-
щих навчальних закладів.  Цінними для досяг-
нення мети дослідження також були пам’ят-
ки епістолярного жанру зі спадщини про-
відних українських науковців. Матеріали цієї
групи відтворили широку палітру настроїв
наукової інтелігенції, драматичний процес її
самовизначення за нових умов, проілюстру-
вали критичне ставлення до впроваджуваної
більшовицьким режимом суспільно-політич-
ної та наукової політики.
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Системне використання вказаних груп
джерел дало змогу автору розкрити тему на
необхідному рівні повноти та достовірності й
відтворити  реалістичну атмосферу 20—
30-х рр. ХХ ст.

На наш погляд, доцільно було більш ши-
роко охарактеризувати наукові контакти вче-
них УРСР з науковцями з Української діаспо-
ри та з Західної України. Корисним для чита-
ча був би і список скорочень, який значно
полегшив би роботу з книгою. Але ці незначні
недоліки не зменшують наукової вартості ре-
цензованого видання, цінність якого зростає
ще й у зв’язку з необхідністю проведення на-
шою країною сучасної модернізації економіки
й суспільства. Трансформації, що відбувають-
ся нині в Україні – від економіки до держав-
ного управління, від сфери повсякденного
буття до засобів масових комунікацій – оброс-
ли своєрідної міфологією. У зв’язку з цим  й
поняття модернізації потребує деміфологізації
та прояснення.

Жовтневий переворот був своєрідною ре-
акцією на хронічне відставання Російської
імперії від західних держав не лише в еко-
номічній, але й у соціальній та політичній сфе-
рах. Нові форми соціальної організації повинні
були стати інструментом виведення СРСР у
лідери світового прогресу. Проте якщо на іде-
ологічному рівні новий статус можна було за-
декларувати без будь-яких додаткових зусиль,
то для його практичного підтвердження не-
обхідні були вражаючі економічні результати,
створення господарської системи, ефек-
тивність якої б задавала світові стандарти. Ось
чому країна рад взялася не «наздоганяти»
західні держави, використовуючи запозичені
в них методи й технології, а досягти більш
високого рівня розвитку, створивши власну
якісно нову господарську й соціальну ре-
альність.

Невдачі на цьому шляху не змусили себе
довго чекати. Першою з них став крах ілюзій
про природній характер соціалістичного сус-
пільства, про можливість його швидкої побу-
дови на основі «воєнного комунізму»’. Уже
через три роки після приходу до влади більшо-
вики змушені були змінити тактику й оголо-
сити нову економічну політику. Невдовзі од-
нак стало зрозумілим, що, сприяючи прогре-
су в економіці, НЕП не перешкоджає рестав-
рації колишніх порядків, тобто забезпечує ско-
рочення розриву, але не породжує нової со-

ціальної системи. Отже, з кінця 20-х рр. ос-
новним інструментом «соціалістичного» бу-
дівництва стали неприкрите насильство й те-
рор. Результати були вражаючими, але такий
шлях розвитку не міг бути тривалим. Гіган-
тське перенапруження сил в роки другої світо-
вої війни відтермінувало кризу цієї системи,
але не запобігло їй.

Тиск сталінського управління був на-
стільки тяжким, що відмова навіть від
найбільш одіозних його форм породила
імпульс, який викликав стрибок 60-х рр. Про-
те, і в цей період не було винайдено нічого
здатного стати основою нової соціальної си-
стеми. Значною мірою, лише формально на-
близившись до рівня розвинених країн за еко-
номічними та технологічними показниками,
радянське суспільство ввійшло до періоду за-
стою, що завершилася крахом системи «но-
вого типу». Таким чином, приклад СРСР на-
очно показав марність спроб обігнати розви-
нені країни на основі побудови альтернатив-
ної соціальної системи таким шляхом.

Програма модернізації – це завдання на-
здоганяючого розвитку, а не «соціального про-
ектування». Модернізація – це процес присто-
сування економіки й суспільства до умов, у
яких існуюча соціально-економічна система
відчуває себе некомфортно, програючи конку-
рентам або відчуваючи неминучість відставан-
ня. У нашій країні наявна вкрай однобічна інду-
стріальна база безнадійно відстає у сфері висо-
ких технологій, управляється неефективним
бюрократичним апаратом і небезпечно експе-
риментує з прискореним зростанням соціаль-
ної нерівності. За таких умов модернізація стає
життєво необхідною, а не просто бажаною
мірою, для досягнення якої доцільно глибоко
вивчити досвід попередніх років.

Монографія В.В. Ткаченка робить вагомий
внесок у розуміння складного періоду вітчиз-
няної історії, коли, незважаючи на значне зро-
стання ролі науки в усіх сферах життя, супро-
воджуючі цей процес непримиренні проти-
річчя й грубі помилки керівництва держави
завадили системному перетворенню радянсь-
кого суспільства на прогресивній основі.
Глибоке критичне вивчення помилок 20—30-х рр.
ХХ ст. надасть змогу уникнути їх повторення
в незалежній Україні, що збільшує не тільки
наукову, а й суспільно-політичну вартість ре-
цензованого нами дослідження.
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