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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ІМІДЖ УЧИТЕЛЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ
ПАРАДИГМИ: КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ

РАКУРС ЗАКАРПАТТЯ
Ходанич Л.П.

Імідж в науці досліджується не так давно
(з появою наприкінці ХХ ст. іміджелогії),

проте окремі аспекти цього явища цікавлять
людство з незапам’ятних часів. За визначен-
ням Г. Почепцова, імідж — це знакові характе-
ристики особи чи явища, які на основі відібра-
них даних створюють образ-символ, здатний
ефективно впливати на масову свідомість [3].
Імідж як явище досліджується в роботах вітчиз-
няних та зарубіжних науковців Г. Почепцова,
О. Зарецької, А. Капської, Г. Сагач та ін.

Компетентнісна парадигма ввійшла в
освітній простір України на початку ХХІ століття,
і процес її формування триває. Компетентніс-
ний підхід, на відміну від звичайного, знаннє-
вого підходу, — орієнтований не так на процес
накопичення знань, як на особистісну
діяльність на основі набутих знань. Компетен-
тності, як сукупність навчальних здобутків  це
узагальнюючі поняття, що виражають будь-які
здатності до діяльності [Луговой, с.18].

Ми задалися питанням: якою мірою вра-
ховувались принципи компетентнісного
підходу кращими педагогами минулого в на-
шому краї без їхніх знань про компетентніс-
ний підхід? Висновок однозначний: високий
імідж педагога без орієнтиру на діяльнісний
результат неможливий.

Мета статті  виявити феномен компетентності
в іміджі вчителя різних часів та формацій, що
історично пройшло Закарпаття; дати відповідь,
які саме іміджеві знаки у всі часи вважалися
першочерговими стосовно вчительського фаху.

Як відомо, протягом двох століть на Закар-
патті історично склалося кілька суспільних епох
період Австро-Угорської імперії, на який при-

падає час Просвітництва, Угорської революції
1848 р., І Світової війни (до 1919 р.), період
Чехословаччини та Карпатської України (1919-
1939 рр.), хортистської Угорщини (1939-1944
рр.), радянський період (1945-1991 рр.), період
Незалежності (від 1992 р.). Враховуючи те, що
в період 1939-1944 рр. край був ареною подій ІІ
Світової війни, де культурно-освітні процеси
завмерли, свідомо випускаємо цей період з на-
шого дослідження.

Дослідження наукової, мемуарної літерату-
ри засвідчують, що кожен з названих вище пе-
ріодів мав свій виховний ідеал, свій панівний
стиль педагогічного спілкування, пріоритетні
завдання, домінуючий методичний інструмен-
тарій, що вело відповідно до формування особ-
ливих іміджевих рис школи в цілому як галузі
суспільного життя, так і конкретного типового
педагога.

У період Австро-Угорщини вчитель сприй-
мався народом як представник панівного кла-
су, який і культурою, і поведінкою дистанцію-
вався від селян. І хоч у часи Чехословаччини
«панськість» інтелігента-вчителя ще доволі
відчутна, проте дистанція між учителем і типо-
вим представником народу дедалі зменшуєть-
ся. Імідж учителя Австро-Угорського періоду в
порівнянні з іміджем учителя чехословацького
періоду, як і дистанцію між інтелігентом та на-
родом, варто розглянути на осі «чужий» —
«свій»: перший розмовляв по-угорськи, вима-
гав того ж від вихованців, а другий демонстру-
вав культуру рідної мови та професійну
діяльність базував на законах етнопедагогіки.

Ось як відбито порівняльну характеристи-
ку демократизму і гуманізму вчителя 20-30 рр.
на Закарпатті зі строгою авторитарністю вчи-
теля Австро-Угорщини у спогадах колишньо-
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го учня Марійки Підгірянки (с. Зарічево на Пе-
речинщині) Івана Бігуна: «В останні роки
угорського панування проводилася примусо-
ва мадяризація українського населення…
дітям заборонялось розмовляти рідною мо-
вою. З цією метою у кожній групі призначали-
ся учні, котрі за наказом вчителя мали слідку-
вати за кожним і доповідати, хто розмовляє
«по-своєму», за що потім жорстоко карали…

Наступила осінь 1919 року. Одного осін-
нього похмурого ранку ми, як звичайно, прий-
шли до школи. Пролунав дзвінок, діти побігли
до класу. Прочинилися двері, і зайшли …дві
жінки. Страх і цікавість: хто вони, що буде?
Десятки допитливих очей звернули погляд на
незнайомих. Але ті ласкаво посміхалися.

- Дітоньки, ми вас будемо вчити, будемо
вашими вчителями,- нарешті пролунав тихий го-
лос на рідній мові.

Це були перші слова незабутньої нашої вчи-
тельки — Марійки Підгірянки. Від них повіяло не-
звичним теплом, довір'ям. Діти зітхнули, заруха-
лися. Зник страх, стало весело» [3, с.123-124].

Учителі періоду Австро-Угорщини намага-
лися усіма засобами дистанціюватися від на-
роду. Нові вчителі-емігранти міжвоєнного пе-
ріоду демонстрували демократизм у стосун-
ках та житті, який згодом, у радянські часи,
закріпився і посилився. У спогадах того ж І.
Бігуна читаємо: «Раніше діти вчителів, що
вважалися панськими, не дружили з селянсь-
кими. Хлопці Домбровських виявилися на-
прочуд дружелюбними. Закликали до себе,
показали свої книги, іграшки…Часто вони
приходили і до нас — в сільські оселі.

Домбровські жили скромно. Квартира була
тіснуватою, меблі — селянські... Марійка
Підгірянка зустрічала нас як рідних: пригостить,
було, завжди чимось, запитає про батьків, по-
цікавиться, скільки нас в сім'ї, хто чим зай-
мається…» [3, с.127].

Отже, демократичний стиль життя і демок-
ратизм у спілкуванні — ознаки культури люди-
ни нового часу, яку демонстрував учитель пер-
іоду Чехословаччини. У професії перед ведуть
професіонали, що застосовують творчі методи
діяльності і сповідують ідеї гуманізму. Пере-
дові вчителі беруть участь у скаутському та
пластунському рухах, в діяльності «Просвіти»
та інших культурно-освітніх товариств, грають
в аматорському театрі, демонструють здоро-
вий спосіб життя. З біографії різьбяра В. Сви-
ди та письменника У. Самчука знаємо, як учи-
телі періоду Чехословаччини у літній період
влаштовували походи на полонинські хребти у
Карпатах, велопробіги тощо.

Авторитарність — риса школи австро-
угорського та радянського періоду. Її визначає
такий стиль педагогічного спілкування, коли
вчитель як сильна особистість диктує поведін-
ку дитині. Саме такий стиль відбито письмен-
никами австро-угорського і радянського пері-
одів у своїх реалістичних творах. Особливість
прози реалізму в тому, що з часом вона як нія-
ка інша здатна служити художньою ілюстрацією
історії, виступати зафіксованим в епосі куль-
турно-духовним еталоном життя. Наприклад,
час, коли в педагогіці переважав принцип ав-
торитарності, настільки точно відбито в опо-
віданні Ю. Керекеша «Карбованець», що цей

Діахронний зріз іміджу вчителя 
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твір можна використовувати як ілюстрацію
радянських принципів виховання:

- «Зараз я скажу, хто взяв карбованець,—
впевнено почала вчителька... Ганна Василів-
на підійшла до першої парти. Підвелася Пол-
іна Балецька. Учителька поклала одну руку
дівчинці на голову, другою взяла злегка за
підборіддя. Балецька спокійно дивилася в за-
думливі очі вчительки.

- Сідай, Поліно! Ти хороша дівчинка...
За другою партою підвелася Ганна Кропив-

чак. Обличчя в неї раптом зробилося таке чер-
воне, ніби вона цілий день простояла на жар-
кому літньому сонці...

- Я не взяла карбованець! — крізь сльози
вигукнула Кропивчак. — То принесли нам з бра-
тиком печиво. Я сама з'їла, а мамі сказала, що
кішка...« [Збірка «Горішки»].

Якісний склад учителів впливає на профе-
сійний імідж учителя. З таблиці, наведеної ниж-
че, бачимо, що, починаючи з австро-угорсько-
го періоду, освіченість учителів як базовий фак-
тор професійних компетентностей у краї не-
впинно зростала. Особливих обертів набув цей
процес у радянський період, коли почав діяти
Ужгородський національний університет — куз-
ня учительських кадрів на Закарпатті.

Варто зазначити, що в часи Австро-Угор-
щини і Чехословаччини (до 1945 р.) між вчи-

телями закладів різного типу була значна
різниця. Так, у гімназіях працювали випуск-
ники університетів Будапешта, Праги, у той
час як у народних школах вчителями става-
ли випускники вчительської семінарії, гімназії,
навіть горожанської школи.

У часи Австро-Угорщини та Чехословаччини
на Закарпатті вчитель — випускник університе-
ту (Будапештського, Празького) — апріорі вже
був непересічною особистістю, визначним куль-
турно-освітнім діячем, адже на фоні народу як
всіляко гнобленої нацменшини, де людина вче-
на, з дипломом, була рідкістю, уже сам імідж ос-
віченої людини в суспільстві, яке потребувало
всебічного вдосконалення, спонукав до активної
життєвої позиції і виконання широких суспільних
функцій. Служіння спільноті ставилось понад
усе. Так, Лаудон в Ужгородській гімназії був не

просто вчителем біології та географії — він
ввійшов в історію краю як відомий природозна-
вець, мандрівник, який мав хобі — відкриття ек-
зотичної рослинності для своїх краян. Він заклав
ботанічний сад з тропічних та субтропічних рос-
лин, елементи якого збереглись і понині. Лау-
дон завів в Ужгороді особливий вид сакури, яка
від тих часів залишається візитною карткою
міста. Йосип Бокшай — викладач образотвор-
чого мистецтва Ужгородської гімназії — став за-
чинателем закарпатської школи живопису. Авгу-
стин Штефан — директор Торговельної школи в
м. Мукачево — відомий математик, політичний
діяч. Марійка Підгірянка, Володимир Бирчак, Іван
Панькевич, Олександр Маркуш — учителі, що
стали відомими письменниками. Це були благо-
датні часи, коли авторитет знань, освіти був ви-
соким, престижність учительської професії за-
давалась як матеріальним, так і моральним фак-
торами. Так, професор В.В. Гомоннай згадував
у приватних розмовах про те, що вчителі в містеч-
кових горожанках дорадянського періоду на За-
карпатті отримували платню, достатню для ут-
римання будинку середнього статку, кухарки чи
гувернантки; могли собі дозволити придбати
деякі предмети розкоші (віденський чи китайсь-
кий фарфор, твори мистецтва, замовні ілюст-
ровані видання); здійснити поїздку у Відень, Бу-
дапешт, Прагу, на курорт.

У радянські часи, як і в часи Незалежності,
вчитель у суспільстві стає типовим інтеліген-
том, сумлінним виконавцем покладених на нього
професійних обов'язків, від якого професійні об-
ставини не вимагають креативності як обов'яз-
кової риси. Починають діяти чіткі програми, які
висувають стандартні вимоги — процес стан-
дартизації доводить дії вчителя до автомати-
зації, відступають на задній план індивідуальні
особистісні дані. Проте всупереч цьому серед
учителів часів Незалежності на Закарпатті з'яв-
ляється лауреат Національної премії в галузі
літератури ім. Т.Г.Шевченка — вчитель украї-
нської мови та літератури Петро Мідянка, у
школі десятки років працює член Національ-
ної спілки письменників України Христина
Керита; викладає кілька членів Національної
спілки художників України, Національної
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спілки майстрів народного мистецтва Укра-
їни, з десяток кандидатів наук, зокрема
Т.В. Чонка, Л. Балецька.

Сприяє «девальвації» престижу професії
педагога зростання загальної кількості вчи-
телів. Так, «лише за перші 13 років існуван-
ня педагогічними училищами області підго-
товлено 2900 учителів 1-4 класів, а Ужго-
родським державним університетом — 2050
фахівців» [7, с.165]. Кістяк педагогічних кадрів
складають вихідці з селянського та робітни-
чого середовища, що становлять інтеліген-
цію в першому поколінні з її домінуючим по-
тягом до знань. У радянські часи авторитет
учителя підкріплюється чисельними держав-
ними нормативними актами (вчителі відкри-
то визнані рупором ідеології авторитарної
держави), авторитет професії хоч і перебу-
ває на належній висоті, проте відносно не-
високий рівень оплати праці спричинює яви-
ще, дія якого прослідковується в освіті
більшості європейських країн починаючи з ІІ
половини ХХ століття: в школу, за визначен-
ням македонського дослідника Крісте Анге-
ловскі, масово йде «середняк», у той час як
відмінник долає висоти більш престижних чи
високооплачуваних професій. Проте вчителі
завдяки історично складеній моделі продов-
жують неухильно працювати над собою в
інтелектуальному плані. У більшості з них є
домашні бібліотеки, вчителі передплачують
фахові видання, вони залишаються тими, хто
традиційно багато читає, відвідує концертні,
театральні зали.

Часи Незалежності збігаються в нашому краї
з девальвацією освіти у світі, з падінням інтере-
су до читання та інтелектуальної праці. Масове
продукування дипломів вузами низької якості
спричиняє процес девальвації освіти. Селекція
випускників шкіл, придатних до вчительської про-
фесії, як і до навчання в цілому, порушується: у
цей час масово здобувають освіту далеко не
кращі, а ті, хто здатен за неї платити. Умови сус-
пільного життя змушують більшість учителів як
у місті, так і в селі виживати за рахунок додатко-
вих заробітків, що негативно позначається на са-
моосвітній діяльності та самозростанні кожного
вчителя. Боляче вдарило по авторитету вчителів
і те, що в епоху інформатизованого суспільства
не кожен з них мав змогу належним чином і вчас-
но опанувати комп'ютер, незважаючи на вагомі
зусилля з боку держави. Особливо вразливою в
цьому плані залишається категорія вчителів
старшого покоління.

З фактором іміджу вчителя співвідносні на-
городи за працю — визнання суспільної вар-
тості їх праці. Нагороди за професійну працю
— даність високорозвиненого суспільства,
тому говорити про них доводиться стосовно ра-
дянського періоду та періоду Незалежності. У
часи Незалежності на Закарпатті, крім звань
«заслужений» та «відмінник освіти», вчителі ма-
ють змогу стати лауреатом обласної педагогі-
чної премії ім. А. Волошина, лауреатом Всеук-
раїнського конкурсу «Вчитель року». Все пере-
раховане вище є не тільки виявом, а й необхід-
ним стимулом професійного зростання.

На імідж учителя завжди впливає:
- тип школи: церковно-парафіяльна, горо-

жанська, гімназія — до 1945 р.; ЗОШ І ст., ЗОШ
І-ІІ ст., ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія, ліцей тощо у наші
часи;

- місце розташування закладу (сільська чи
міська місцевість) та його історія, матеріаль-
но-технічна база;

- результативність праці вчителя і навчаль-
ного закладу в цілому;

- ситуація в країні (так, імідж учителя пред-
мета «Захист Вітчизни» після воєнних дій у зоні
АТО в Україні виріс, як і зросло значення само-
го названого вище предмета; вчителі українсь-
кої мови і літератури в часи Незалежності от-
римали зростання професійного іміджу як вчи-
телі державної мови).

У середовищі колективу впливовим факто-
ром є сам предмет, що викладає вчитель, сьо-
годні враховується наявність цього предмета у
списку введених у ЗНО. У минулому на імідж
особи в професії впливало національне поход-
ження вчителя (перевага віддавалась дер-
жавній нації: німець та угорець — в Австро-
Угорщині, чех — у Чехословаччині), починаючи
з радянських часів, цей фактор не є вагомим,
хоча відомо, що в радянські часи вітались
інтернаціональні сім'ї, перевага віддавалась,
без афішування, зокрема для керівних посад,
особам з-за меж Закарпаття.

В історії Закарпаття, яке історично входило
у різні держави, були часи, коли діяльність на-
родного вчителя вступала у конфлікт із владою,
яка нав'язувала школі чужий виховний ідеал.
Так, українців-русинів засобами освіти робили
мадярами чи чехами. Педагоги-українці нама-
гались формувати русина-патріота всупереч
держзамовленню, тому імідж патріота в учи-
тельському середовищі краю означав на прак-
тиці імідж опозиціонера, борця, який неодноз-
начно сприймався суспільством. Саме через
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такий фактор свого часу Марійка Підгірянка з
сотнями вчителів-емігрантів не отримала у
1927 р. чехословацького громадянства і була
змушена покинути Закарпаття.

Є в іміджі вчителя неперехідні речі — гу-
манізм, толерантність, високі моральні якості,
професійність, володіння високими здобутка-
ми культури, що можна означити як загально-
культурну, етичну та світоглядну складову
іміджу. Сьогодні, зокрема в кризовий час, імідж
учителя має містити таку світоглядну рису, як
оптимізм, що базується на вірі в перемогу доб-
ра над злом. З цього приводу варто згадати
слова педагога й письменника Бориса Жеб-
ровського: «Школа повинна працювати на
світлій енергії наших сердець».

Наш час заготував для іміджу вчителя ще
одне випробування — падіння авторитетів. Для
дитини часів інформатизації дорослий (бать-
ко, вчитель) втрачає авторитет інформато-
ра — носія цінної інформації. Дитина, яка
«сидить осторонь» (вислів Х. Ортеги-і-Гас-
сета) за комп'ютером, буває, втрачає
здатність шанувати старших: тепер старші

для неї «не все знають», «не завжди праві».
У засобах масової інформації навіть з'яви-
лось слівце з негативним підтекстом — «учи-
тельство», яким означають заскорузлість,
небажання іти в ногу з часом, відсутність кре-
ативу. Небезпідставно, адже педагогіка умо-
тивовано належить до чи не найбільш кон-
сервативних ланок людської діяльності, де
зміни утверджуються шляхом багатьох пере-
вірок, а неперевірене досвідом сприймаєть-
ся обережно. Як викладати свій предмет, ба
тим більше виховувати людину нового тися-
чоліття у таких умовах? Відповідь проста: на
основі правил гуманізму, відкритості й чесності.
Учитель сьогодні — людина, яка собою пов'я-
зує минуле і сучасність з усіма їх невідповід-
ностями. Тому в сучасному світі набуває ваги
імідж учителя не тільки знаючого, а й комп-
ромісного, гнучкого, з польотом думки —
того, який уміє зацікавити кожного учня.

Серед складових професійного іміджу вчите-
ля особливу роль відводимо набутому статусу:
навіть у часи, коли в суспільстві домінуючим був
статус аскриптивний (приписаний, наприклад,

Фактори впливу на індивідуальний та професійний імідж учителя 
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пошукова 
діяльність 

+ + + + 

Активна 
життєва 
позиція 

+ + + + 

Патріотизм  +  + 
Релігійність + _ _ _ 
Державність + _ + + 

 



ОСВІТА  ЗАКАРПАТТЯ8

за походженням), учитель набував свого ста-
тусу постійною невтомною працею над влас-
ним «я». Тому активна самоосвітня діяльність
педагогів — той визначальний фактор, який тво-
рить Учителя, як і Людину в цілому, а безпосе-
редньо — через вплив на учнів — є фактором
формування майбутнього як виконання со-
ціальної функції освіти. Необхідність безперер-
вної інтелектуальної праці, самовдосконален-
ня та саморозвитку для особистості відзначав
філософ Г.Сковорода ще в 1764 році в листі до
свого учня Михайла Ковалинського: «…бо заз-
вичай стає нудно, якщо довго залишатись на
одному й тому самому місці» [4, с.1170]. Зрозу-
міло, що, крім компетентностей загальнопеда-
гогічного та вузько предметного рівня, актуаль-
ними для педагога завжди залишаються ком-
петентність психологічна, комунікативна, за-
гальнокультурна, етична, світоглядна.
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Малець Н.Б.

За роки радянської влади на Закарпатті
відбувались значні етнодемографічні

зрушення. Конкретні матеріали засвідчують, що
питома вага українців у структурі населення об-
ласті із 67,9% у 1946 р. зросла до 78,4% у 1989
р. За цей же час чисельність росіян зросла з
1,5% до 4%, румун — з 2% до 2,4%, ромів — з
0,6% до 1% [1, 162; 2, 94—96; 3, 160-161].

Питома вага інших національних меншин, зок-
рема угорців, німців, словаків і чехів, євреїв,

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ТА ДУХОВНИЙ
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ

40-90-х рр. ХХ ст.
болгар, у структурі населення області постійно
зменшувалась. Так, угорці в 1946 р. складали
ще 17,3% загальної кількості населення, а в
1989 р. — лише 12,5%. За цей же час чис-
ленність чехів зі словаками з 1,7% зменшилась
до 0,6%, німців — з 0,4% до 0,3%, євреїв — з
0,8% до 0,2% [4; 267-276].

Як і раніше, угорці переважно проживають
компактно в селах Закарпатської (Притисянсь-
кої) низовини. Найбільше їх в Берегівському
районі. За даними перепису 1989 р., в районі
проживало 85,1 тис. чоловік, з них угорці скла-

Отже, історично імідж учителя на Закар-
патті — це феномен, пов'язаний з суспіль-
ною формацією та виконанням тих завдань,
які на педагога покладає держава і суспіль-
ство. У культурному та історичному ракур-
сах імідж учителя віддзеркалює ту епоху, в
якій перебуває школа, вектори цивілізацій-
ного розвитку, які випадають на долю конк-
ретного педагога і його закладу. До «вічних»,
неперехідних рис вчителя належать про-
фесійність, потяг до новаторства в поєднанні
зі сповідуванням традицій і усталених норм,
інтелігентність, толерантність, оптимізм,
зваженість, далекоглядність, креативність.
Саме ці риси визначають незмінну суспіль-
ну повагу до професії педагога, творять його
професійний імідж, лежать в основі життєвої
стабільності і цінуються людьми як потен-
ційна основа майбутніх суспільних надбань.

ІСТОРИЧНІ  АСПЕКТИ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ
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дали 57 тис. (майже 67% населення району)
[5, 12; 6, 86-88; 224, 28].

У Виноградівському районі в 1989 р. прожи-
вало майже 28 тис. угорців, тобто вони склада-
ли лише 25% від 113 тис. мешканців району.
Вони проживають як у майже виключно угорсь-
ких (с. Петрово, Бобове, Дяково, Велика Паладь
та ін.), так у змішаних українсько-угорських се-
лах (с. Чорнотисово, Вілок, Матієво, Фанчико-
во, Теково, Чепа та ін.) [5, 12; 6, 86-88; 224, 28].

Недостатність промислового розвитку та
політична кон’юнктура були тими факторами,
які затримували соціально-культурне будівниц-
тво в угорських поселеннях. Школи, бібліотеки,
клуби, лікарні, дитячі садки і ясла тут споруд-
жувались переважно за кошти колгоспів і рад-
госпів, і лише зрідка — за державні капіталов-
кладення [10, 25].

В особливо тяжкому стані в 60-ті роки опи-
нилась угорська школа та освіта рідною мо-
вою. Хоча на словах проголошувалась рівноп-
равність усіх національних груп, але на прак-
тиці повсюдно відчувалась дискримінація не-
росіян. Особливо відчутно це було в сфері на-
родної освіти [11].

Ліквідувати дискримінацію угорців у галузі
освіти вдалося лише в умовах незалежної Ук-
раїни. Про це свідчить те, що в 1998 р. на За-
карпатті працювало 95 шкіл з угорською мо-
вою навчання (1 школа на 1621 особу), із них
22 середні (17 середніх шкіл, 4 гімназії, 1 ліцей),
угромовні групи в Мукачівському відділенні
Івано-Франківського педагогічного університе-
ту, в Ужгородському культосвітньому училищі,
Берегівському медучилищі, Берегівському
профтехучилищі, та угорське відділення Ужго-
родського державного університету. Крім того,
чимало дітей угорців Закарпаття навчається у
вищих навчальних закладах України, в Закар-
патському угорському педагогічному інституті
м. Берегово та середніх і вищих навчальних зак-
ладах Угорщини [12, 48-49; 13, 38].

Мовна українізація незначної частини
угорців відбувалась усупереч радянської пар-
тійно-державної політики. Вона зачепила
лише українсько-угорські  національно
змішані сім’ї та частину з тих 15,6 тис. угорців,
котрі проживали в українському етнічному
середовищі [14; 15, T. 4; 16; 17, T. III].

Одним з рушіїв русифікації були національ-
но змішані сім’ї, які комуністичною пропаган-
дою оголошувались інтернаціональними. В до-
радянські часи етнічно змішані шлюби на За-
карпатті найчастіше зустрічались у містах, а в

сільській місцевості були рідкісним явищем
[18, 223-225; 11].

Румуни на Закарпатті проживають на межі
Рахівського і Тячівського районів, у таких май-
же виключно одноетнічних селах, як Середнє
Водяне, Добрик, Плаюц, Біла Церква, Діброва,
Глибокий Потік, Топчино, Подішор, Печера та в
містечку Солотвині. У 1975 р. 99,2% румунів
проживало в одноетнічних селах. Статистичні
дані засвідчують поступове кількісне зростан-
ня румунів у межах нинішнього Закарпаття.
Якщо у 1921 р. їх нараховувалося 11867 чол.,
то в 1930 р. їх кількість складала 12777, в
1959 р. — 18346, в 1970 р. — 23454, в 1979
р. — 27155, а в 1989 р. — вже 29845 чоловік
[19, 9; 20, 8; 21, 70; 14; 15, T. 1-7, 175; 5, 24].

Ідеологічний наступ на румунське насе-
лення Закарпаття посилився у зв’язку з прий-
няттям постанови ЦК КПРС «Про додаткові
заходи в галузі ідеологічної роботи у зв’язку з
посиленням румунської націоналістичної
пропаганди, що зачіпає інтереси СРСР».
Прагнучи вийти із складної ситуації, ідеологи
Закарпатського обкому КПРС спробували
знайти хоч якісь підстави для віднесення за-
карпатських румунів до молдаван [22; 23; 24].

Система шкільної освіти рідною мовою в ру-
мунів області почала складатись ще в 1919 р.,
коли Закарпаття було включено до складу Че-
хословаччини. Вже в 1934 р. румунською мо-
вою велось навчання в 1 класі в 4 початкових
школах, в яких навчались 1772 учні. Всі підруч-
ники до шкіл тоді поставлялись з Румунії. Не-
повну середню і середню освіту рідною мовою
учні одержували в сусідніх румунських містах.
Радянська система молдавомовної освіти ру-
мунів Закарпаття почала складатись ще в 1945/
1946 н. р., коли запрацювали семирічки в Со-
лотвині, Діброві, Білій Церкві і Середньому Во-
дяному [25; 26, 465, 467, 474].

Якщо ліквідації неписьменності і малопись-
менності та здобуття неповної середньої осві-
ти молдавською мовою вирішувались більш-
менш успішно, то здобуття середньої освіти
цією ж мовою було достатньо проблематичним.
Ще навіть у 1979 р. для 27 тис. румунів працю-
вала всього одна середня школа. Навіть у пе-
ребудовчому 1989 р. для 29485 румунів пра-
цювало 10 шкіл, а з них лише 2 середні (1 се-
редня школа для 14742 румунів) [27, 114]. Це
значною мірою вплинуло на достатньо низький
рівень освіченості румунів у порівнянні з росі-
янами, українцями, угорцями, словаками.

Програма ідеологічної роботи передбача-
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ла розгортання діяльності культосвітніх зак-
ладів. У кожному румунському селі було ство-
рено хати-читальні, клуби, сільські і шкільні
бібліотеки [28]. Аналогічне становище було і
в румунських селах Тячівщини. Так, у 1952 р.
в с. Діброва в сільській бібліотеці налічува-
лось всього 49 читачів на 650 дворів, а по-
станова Тячівського райкому КПРС відзнача-
ла, що в с. Глибокий Потік не проводиться
жодної масово-політичної роботи. Таке ж
саме становище фіксували постанови і
рішення райкомів КПРС і в наступні 1960-
1970 рр. [29].

Переважно аграрний розвиток сіл, майже по-
вна їх одноетнічність і ендогамність, виключна
одноетнічність шлюбів закарпатських румунів
сприяли збереженню їх етнічної стабільності і
сталості. Вони зберегли майже недоторканими
ззовні етнічне середовище, етнічну специфіку,
мову, традиції і фольклор, національну само-
свідомість [30, 65; 31, 134; 5, 15; 29].

Німецькі поселенці на теренах історичного
Закарпаття з’явились ще в Х ст. Упродовж се-
редньовіччя вони спричинились до розвитку ба-
гатьох населених пунктів краю. На початок ХVІІІ
— початок ХІХ ст. припадає новий період
німецької колонізації, в результаті якої скла-
лись практично всі німецькі поселення краю.
Матеріали переписів та інші офіційні докумен-
ти засвідчують, що в межах нинішнього Закар-
паття в 1910 р. проживало 12914, в 1920 р. —
10674, в 1930 р. — 12713, в 1946 р. — 2338, в
1959 р. 3504, в 1970 р. — 4230, в 1979 р. —
3746, в 1989 р. — 3478 німців [32; 33; 2, 95-96].

Для німців Закарпаття радянська доба по-
значена трагічною долею. Уже з 13.ХІІ.1944 р.
військова рада 4-го Українського фронту вида-
ла постанову №0036 про відправку до таборів
військовополонених всіх німців-чоловіків віком
від 18 до 55 років. Наступного дня (14.ХІІ.1944
р.) військовий комендант видав наказ тиловим
службам виявляти, реєструвати і забирати та-
ких угорців і німців на «триденні» відбудовчі ро-
боти. Лише впродовж 1314.ХІІ.1944 р. війська-
ми НКВС було затримано 292 чоловіків-німців
у Свалявському, Виноградівському, Хустсько-
му, Рахівському, Мукачівському округах. Їх
відправили до Свалявського і Старосамбірсь-
кого таборів військовополонених [3, 161].

Емігрувати німці із Закарпаття почали на-
прикінці Другої світової війни. Особливо швид-
ко емігрантські настрої зростали з кінця 1950-х
рр., після повернення значного числа репресо-
ваних до рідного краю. Так, наприклад, в 1944

р. в с. Німецькій Мокрій проживало 1075
німців [34, 138-147; 35, 47-55; 36, 11-12].

За роки радянської влади в німців Закар-
паття було знищено всі традиції їхнього на-
ціонально-культурного життя. У 1935/36 н.р.
в краї працювали 26 німецьких шкіл, в 44 кла-
сах яких навчалось понад 2157 учнів, працю-
вало 29 німецьких бібліотек-читалень, 9 дра-
матичних гуртків, 17 музичних інструменталь-
них оркестрів і т. ін. [37].

Послаблення в середині 70-х рр. ХХ ст. в Ра-
дянському Союзі тиску на німців супроводжу-
вались спробами заохотити їх до здобуття се-
редньої і вищої освіти, залучити до членства в
КПРС, до роботи в громадських і масово-полі-
тичних організаціях, висунути на керівні гос-
подарські посади. Лібералізація в ставленні
офіційних властей до німців стала приводом
до появи в обласній і районній пресі ряду пуб-
лікацій про трудові успіхи робітників-німців.
Але цим важко було спинити ріст еміграцій-
них настроїв серед закарпатських німців.
Упродовж 1979-1992 рр. із Закарпаття еміг-
рувало 887 німців [38].

Незважаючи на значне поліпшення націо-
нально-культурного життя закарпатських німців
у незалежній Україні, вони виїжджають до ФРН.
Старожили німецьких сіл заявляють, що неза-
баром «...молодих тут не буде, мабуть, виї-
дуть...» [39, 17].

Радянські власті «закрили» словацьке пи-
тання ще в 1945-1947 рр., коли було закрито
всі словацькі школи, громадсько-політичні
організації, газети і журнали, припинено всякі
форми національно-політичного та релігійного
життя і т. ін. [17].

Упродовж 20-30-х рр. ХХ ст. словаки, нале-
жачи до чехословацького народу, піддавались
чехізації, а в радянську добу їх всілякими ме-
тодами прагнули зрусифікувати. Найповніше це
проявлялось у визнанні етнічно чужих мов за
основні розмовні мови чи рідні. Дані переписів
1979 і 1989 рр. засвідчили появу доволі знач-
них груп україномовних і угромовних словаків
[40, 105; 17; 36, 64].

Значне поширення української мови серед
словаків пов’язано з рядом об’єктивних чинників:
близькістю української і словацької мов, переваж-
ним навчанням словаків в українських школах,
тривалим мирним співжиттям українців і словаків
та відсутністю між ними конфліктів на етнічному,
релігійному та політичному ґрунті, близькість куль-
турно-побутових традицій, святково-обрядової
культури і народної творчості і т. ін. [41, 66-67].
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Усі ці чинники вплинули на етнічну маргі-
налізацію закарпатських словаків, низький
рівень їх національної свідомості. Вони мов-
но українізувались, мадяризувались чи зро-
сійщувались, і лише в умовах незалежної Ук-
раїни почалося їх національне культурно-
політичне відродження.

За даним офіційного перепису, 1989 р. на
Закарпатті проживало 12131 циганів, а за да-
ними соціологічного дослідження, з
15.04.1989 р. — понад 20 тисяч. В європейсь-
ких країнах циганів називають різними назва-
ми: англійці — «єгиптянами», іспанці,
італійці, німці, поляки, українці — «цигана-
ми», угорці — «фараоновим плем’ям» чи
«циганами», французи — «богемцями», гол-
ландці — «поганцями», фіни — «чорними» і
т. п. [42, 501].

Зі встановленням радянської влади стано-
вище циган, незважаючи на гасла «соціалістич-
ного інтернаціоналізму», було не менш важким,
ніж у попередні часи. Яскравим свідченням цьо-
го є Указ Верховної Ради СРСР від 5 жовтня
1956 р. «Про залучення до праці циган, які зай-
маються бродяжництвом» і Постанова Ради
Міністрів СРСР від 5 жовтня 1956 р. № 1373
«Про залучення до праці циган, які займають-
ся бродяжництвом». Треті пункти указу і поста-
нови зобов’язували репресивні органи вилов-
лювати тих циган, котрі ухиляються від робо-
ти, і притягати їх до кримінальної відповідаль-
ності [43, 116-121; 44, 123-127; 45, 7-9].

Вже 1946 р. до Закарпаття прибуло 12176
росіян і російськомовних, які вже тоді склада-
ли понад 1,5% населення краю. За соціаль-
ним складом понад 83% російськомовних при-
падало на керівні адміністративні і партійні
кадри, працівників НКВД-КГБ, суду і прокура-
тури. Особливо помітною ця тенденція була в
перше повоєнне десятиліття, коли за умов
повсюдної недовіри до місцевих українців пар-
тійними органами визначались відсотки замі-
ни місцевих кадрів прибулими зі сходу, пере-
важно росіянами [46, 150; 26, 67; 47, 159]. Вод-
ночас велася відбудова зруйнованого війною
господарства, розпочалась колективізація та
індустріалізація, що вимагали певного кадро-
вого забезпечення. Воно велось переважно за
рахунок переселенців з областей Російської
Федерації.

Загалом міграція росіян і російськомовних до
Закарпаття впродовж 1945-1991 рр. перебува-
ла під постійним державним контролем. Неза-
лежно від того чи потрапляли росіяни до За-

карпаття за направленнями на роботу, чи пе-
реїздили до родичів (більш ранніх мігрантів,
до дружин, братів і т. ін.), чи поселялись в
краї за власним бажанням (таких стало ба-
гато після прийняття 1.09.1955 р. постано-
ви ЦК КПРС про надання пільг у виборі місця
проживання, виділенні житла і працевлаш-
тування демобілізованих офіцерів), росіяни
на всіх рівнях почувались комфортно. Вони
швидко адаптувались до місцевих умов, бо
для них була добре налагоджена культурно-
інформаційна підтримка, система навчання
дітей у російських школах, газети, радіо, кіно,
телебачення і т.ін. [42, 501].

Таблиця свідчить, що в 1979 р. 97,3%, а в
1989 р. 95,7% росіян визнавали рідною російсь-
ку мову. Мовний бар’єр їм не заважав, бо вони
вважали, що все місцеве населення добре ро-
зуміє російську мову.

Російська національна меншина практично
сформувалась за роки радянської влади. Вже
у 1946 р. понад 1,5% (12176 чол.) російсько-
мовного населення області ідентифікувало себе
з росіянами, у 1959 р. російськомовні складали
вже 3,2% (29599 чол.), 1970 р. — 3,3% (35189
чол.), у 1979 р. — 3,6% (41713 чол.), у 1989 р.
— 4% (49458 чол.) загальної кількості населен-
ня Закарпаття. Формування російськомовної
меншини в області повністю пов’язане з по-
літикою КПРС і радянських властей, які
зміцнювали своє панування шляхом творен-
ня політично, соціально і культурно доміну-
ючої етносоціальної спільноти. Їх кількісне
зростання повністю пов’язане з постійним
припливом російськомовних мігрантів та про-
цесами зросійщення.

Уся етнокультурна політика радянських вла-
стей випливала з комуністичної соціально-
політичної ідеології і практики соціалістичної
індустріалізації, колективізації і культурної
революції. Їх реалізація зламала традиційний
розподіл праці майже всіх етнічних груп За-
карпаття, кожна з яких була більш-менш чітко
зорієнтована на певні види діяльності. Се-
ред населення культивували і пропагували
позанаціональну, ідеологізовану картину
світу, «культуру» з характерною для неї «мо-
нополією» однієї російської мови, насаджу-
вали функціонально-виробничий підхід до
мов, освіти, побуту, природи і т. ін. Румуни,
німці, цигани і частково угорці, зберігаючи
свої господарсько-культурні та історичні тра-
диції, доволі успішно протистояли культурній
асиміляції. Українці Закарпаття, масово втяг-
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Лалак Н.В.

Реформування освітньої галузі та ство-
рення системи національної освіти, яка б

забезпечила розвиток і зміцнення Української дер-
жави, є нині надзвичайно актуальними й потре-
бують розв’язання відповідно до вимог часу. У
контексті цих завдань на окрему увагу заслуго-
вує педагогічна спадщина Григорія Ващенка. По-
стать цього вченого — одна з найяскравіших і
колоритніших у царині педагогічної думки Украї-
ни. Замовчуваний довгий час на Батьківщині, він
тільки тепер повертається до нас. Творчий доро-
бок Г. Ващенка є актуальним саме зараз, коли в
українському суспільстві продовжує зростати
соціальне напруження, не припиняються
міжетнічні конфлікти, що наскрізно пронизують
всі сфери життя.

Мета статті — проаналізувати педаго-
гічну спадщину Г. Ващенка та обґрунтувати
шляхи її використання у системі сучасної на-
ціональної освіти.

Г. Ващенко в історії української педагогіки по-
сідає особливе місце як автор досліджень, які в
такому обсязі й із таких позицій ще не розробля-
лися. Це передусім «Виховний ідеал», «Система
навчання», «Виховання любові до Батьківщини»,
«Організаційні форми навчання», «Виховна роль
мистецтва», «Засади естетичного виховання»,
«Тіловиховання як виховання волі і характеру»,
«Загальні методи навчання» та ін. Зарубіжні дос-
лідники життя і творчості професора вважають
його творцем повного курсу української націо-
нальної педагогіки, яка відповідає духові рідного
народу, випереджаючи час, свідчить про неви-
черпні етнопедагогічні можливості українців. Пе-
дагогічні погляди Г. Ващенка формувалися на
основі філософських позицій Г. Сковороди, по-
лум’яного слова Т. Шевченка, творчого осмислен-
ня ідей К. Ушинського, якого він глибоко шану-
вав, вважав його українцем.

Невтомна, наполеглива, безкомпромісна і по-
вна рішучості діяльність педагога створила йому
загальновизнаний авторитет і повагу. Головни-
ми елементами української національної систе-
ми освіти Г. Ващенко вважає її ідеалістичне
світосприйняття, християнську мораль як осно-
ву родини і здорового суспільства. Порівнюючи
системи освіти в Західній Європі й Америці, на-
голошуючи на значенні християнської ідеології в

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА Г.ВАЩЕНКА
У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЙ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

розбудові засад української освітньої системи в
«Проекті системи освіти в самостійній Україні»,
професор робить висновок, що запорукою на-
лежного рівня функціонування освітньої систе-
ми мають бути школи державні чи приватні з
єдиною програмою та ідеологічним спрямуван-
ням. Г. Ващенко пропонує авторську систему
освіти у вільній Україні. Перший ступінь — пе-
редшкільне і дошкільне виховання, мета якого
— «материнський догляд» або ясла для дітей
від трьох до шести років. Потім початкова шко-
ла, в якій навчаються діти від шести до чотир-
надцяти років. На думку Г. Ващенка, у середній
школі (в різних типах, таких, як класична гімна-
зія, реальна школа, середня технічна школа, учи-
тельська семінарія, середня агрономічна шко-
ла, середня медична школа) мають навчатися
підлітки від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Далі юнаки та дівчата від вісімнадцяти до двад-
цяти двох — двадцяти трьох років можуть про-
довжувати навчання у вищій школі, тобто в уні-
верситетах, вищих технічних школах, педагогіч-
них інститутах, академії мистецтв, консерваторії,
військовій академії. Слід зазначити, що педагог
визначив такі важливі складові системи освіти в
Україні, як позашкільна освіта та науково-дослідні
установи (тобто Академія наук, Академія педа-
гогічних наук). На високий рівень повинна бути
поставлена наукова робота в галузі теоретичної
педагогіки, яка відповідала б науковим традиці-
ям України.

В основу виховання української молоді про-
фесор ставить загальнолюдські та національні
цінності, до яких належать моральний закон
творення добра і боротьба зі злом шукання
правди і побудова на любові й красі справед-
ливого ладу. Характеризуючи тоталітарні, ан-
тигуманні, імперіалістичні і жорсткі системи ви-
ховання, Г. Ващенко розпочинає аналіз укра-
їнського національного виховання з розкриття
суті поняття «нація» та засад здорового на-
ціонального патріотизму. Нація, на його дум-
ку, це своєрідний організм, що, колись наро-
дившись, росте, розвивається і за несприят-
ливих умов може загинути, себто розчинитись
в інших націях. Абсолютно необхідними умо-
вами для існування нації, за висловом педаго-
га, є спільність території, мови, культури й тра-
дицій і усвідомлення своєї окремості. Нормаль-
ний розвиток нації можливий лише за умови
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існування власної держави. Подібно до того,
як творчість окремої особистості є виявом її
індивідуальних властивостей і здібностей в
умовах свободи, творчі сили народу, його на-
ціональне обличчя можуть виявлятися й роз-
виватися в умовах самостійності.

Сучасна педагогіка, як показано вище,
стоїть на тому, що в навчанні треба органічно
поєднувати зміст і форму; що, подаючи учням
завдання, слід у той же час дбати про розви-
ток формальних здібностей інтелекту. Тому
загальне формулювання мети інтелектуаль-
ного виховання нашої молоді може бути таке:
дати нашій молоді ґрунтовні й систематизо-
вані знання, що стояли б на рівні сучасної на-
уки й відповідали б вимогам, що ставить пе-
ред нашим народом історія; розвинути у мо-
лоді формальні здібності інтелекту, як от: спо-
стережливість, пам’ять, творчу уяву і логічне
мислення, враховуючи при цьому психічні вла-
стивості українського народу.

Цінними та цікавими є погляди педагога
щодо використання у навчально-виховному про-
цесі наймогутнішого знаряддя культурного роз-
витку людини — мови. Тому в навчальному
плані загальноосвітнього закладу має посісти
почесне місце рідна мова. У ній відбиваються
культурні здобутки народу, його історія, світог-
ляд та його психічні властивості. Це один з най-
дорожчих скарбів народу. Саме в цьому аспекті
й має вивчати молодь рідну мову. Щоб ґрунтов-
но розуміти свою мову, а також щоб мати мож-
ливість користуватися культурними здобутка-
ми інших народів, потрібне знання іноземних
мов. Історія, література, мова становлять со-
бою цикл гуманітарних наук. Крім великої світог-
лядної ролі, вони мають, між іншим, першоряд-
не значення для розуміння організації суспіль-
ного життя людини. У цьому аспекті гуманітарні
науки зробили ще дуже мало. Сучасна всесвітня
криза людства вимагає в цій галузі великої ро-
боти як від науки, так і від школи.

Другий цикл наук, що входить в навчальний
план школи, становлять науки природничо-ма-
тематичні. Так само як і науки першого циклу, вони
мають велике значення для вироблення світог-
ляду. З цього боку, безумовно, потрібне погод-
ження між двома циклами наук, щоб не вийшло
так, що природничі науки будуть виховувати учнів
у матеріалістичному дусі, а науки гуманітарні —
в дусі ідеалістичному. Це б призвело до хаосу в
голові учнів, а значить, і до без принциповості в
поведінці. Крім того, природничо-математичні
науки подають знання, що потрібні для практич-

ної діяльності людини в галузі сільського гос-
подарства і промисловості. Зважаючи на те,
що на українську молодь в найближчому май-
бутньому ляже великий обов’язок відбудову-
вати рідний край, треба подавати всі ці дис-
ципліни не абстрактно, не в відриві від живої
дійсності. А так, щоб учні розуміли значення їх
у майбутній праці для Батьківщини.

Одна з наук цього циклу, географія, стоїть
на межі двох циклів — природничого і гумані-
тарного. Відповідно до цього вона має подвійно
виховну роль. З одного боку, вона, подібно до
історії, допомагає вірно зрозуміти минуле й
сучасне нашої Батьківщини та інших країв і та-
ким чином виховує патріотизм, а з другого —
знайомить з природою рідного краю, заняттям
населення й тому готує учня до практичної
діяльності в майбутньому. Щодо математики,
то, окрім свого практичного знання, вона є
могутнім методом у розв’язанні більшості на-
укових питань.

Хоч дисципліни розподілені по окремих цик-
лах і хоч кожна з них являє собою окрему систе-
му знань — буття єдине. Тому й знання, що їх
одержує учень у школі, мусить становити
цілісність. Більшість наших шкіл такої цілісності
не дає. Відомий педагог наголошував на викори-
станні міжпредметних зв’язків у навчально-вихов-
ному процесі.

Сучасна педагогіка приділяє значну увагу ви-
хованню людяності, гуманності, толерантності.
Не можна не погодитися з Г. Ващенком, що це
одне з найважливіших завдань загальноосвіт-
ньої школи. В сучасних умовах воно реалізуєть-
ся на основі національної своєрідності вихован-
ня світового позитивного досвіду, національно-
етнічної обрядовості, народних звичаїв, ритуалів
тощо. Стає очевидним реалізм визначених пе-
дагогом напрямів і провідних методів вихован-
ня. Г. Ващенко обґрунтовує у своїх працях не-
обхідність спе-ціальної виховної системи, що
забезпечила б гармонійне виховання українсь-
кої молоді. Перше — це формування національ-
ного світогляду як узагальненої системи по-
глядів на світ і своє місце в ньому, розуміння
смислу життя як служба Богові й Батьківщині,
що, як вважає педагог, вимагає в першу чергу
високих інтелектуальних властивостей (спосте-
режливість, пам’ять, творча уява, логічне мис-
лення). Він доводить, що світогляд мусить бути
не матеріалістично-атеїстичним, а ідеалістич-
но-християнським, тому що «відносини між
людьми мусять бути засновані не на класовій
боротьбі, а на християнській любові». Все це
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закликає нас до професійних роздумів. Він звер-
тає увагу в зв’язку з цим на розвиток двох ос-
новних, на його думку, здібностей — фантазії і
логічного мислення, при цьому підкреслює, що
без фантазії неможлива творча робота в жодній
галузі культури.

Друге завдання Г. Ващенко вбачає у мо-
рально-релігійному вихованні. Він доводить, що
тривка мораль може бути побудована лише на
релігійних засадах. Коли мораль будується на
засадах користі, то вона обертається в мораль
егоїзму. «Лише віра в Бога і безсмертя душі, —
вважає педагог, — мовою високої моралі, що
не знає компромісів і має абсолютний харак-
тер». Наслідуючи українські національно-куль-
турні традиції, педагог закликає виховувати в
юнацтва «моральну чистоту, свідомість діво-
чої та юнацької честі, стриманості, підкорен-
ня статевих почувань принципам моралі».
Його хвилює плекання наших традицій щодо
виховання у молоді потреб здорового родин-
ного життя, пошани до батьків і взагалі до стар-
ших, що він вважає основою державного і сус-
пільного ладу. Г. Ващенко закликає молодь до
власної людської гідності, на основі чого вироб-
ляються вірність даному слову, правдивість,
чесність. На цій же основі, вважає педагог, ба-
зується дружба, що за козацьких часів культи-
вувалася у формі побратимства. У даних умо-
вах все це звучить слушно. У виховному про-
цесі названі ним національні вартості безцінні.
Український народ він вважав народом арис-
тократичним. Народ-аристократ поважає влас-
ну гідність і гідність інших людей і народів. З
моральним вихованням Г. Ващенко міцно по-
в’язує виховання волі та характеру. Він дово-
дить, що найважливішою рисою вольової лю-
дини є принциповість і здатність ставити і до-
сягати певної мети. Розумну впертість у до-
сягненні мети педагог називає наполегливістю
і вважає її неодмінною рисою людини з волею
і характером. Поряд із цим, він наголошує на
необхідності стриманості, уміння володіти со-
бою, не піддаватися випадковим емоціям.
Дуже важливою рисою вдачі людини, вчить
педагог, є любов до праці і працездатність, ос-
новним мотивом якої мусять бути інтереси сус-
пільства. Переконливо показує, що всяка пра-
ця може бути успішною лише при наявності
свідомої дисципліни, що дуже актуально. Не
менш важливим завданням школи він вважає
виховання бадьорості й життєрадісності. Хви-
люється з приводу того, що трагічна історія
нашого народу призвела значну його частину

до зневіри й песимізму. Він закликає вірити в
перемогу добра над злом, правди над неправ-
дою, боротися за перемогу добра.

Третім завданням школи він вважає естетичне
виховання. Адже «українці з давніх-давен виявля-
ють великі природні естетичні здібності…, треба
до найвищої міри розвивати те, що дала нам при-
рода». Видатний педагог дає слушні методичні
поради щодо завдань і змісту естетичного вихо-
вання, естетики побуту (чепурність в одежі,
житлі, вміння прикрасити приміщення), худож-
нього виховання, прищеплення любові до при-
роди і її красот, що, на його думку, є «джерелом
найчистіших наших радостей», формування ес-
тетичних смаків, розвитку творчих мистецьких
здібностей дітей. Він звертає увагу на те, що се-
ред українських дітей багато талантів, і потрібно
створити умови, щоб вони не зникли, поряд із
цим. Необхідно розвивати мистецькі здібності й
у необдарованих дітей.

Важливим четвертим завданням школи педа-
гог визначає фізичне виховання. Г. Ващенко
підкреслює, що його «не можна розглядати без
зв’язку з вихованням інтелектуальним і мораль-
ним». «Основне у людині — її дух», — пише пе-
дагог. Отже, дітей треба виховувати так, щоб тіло
у них було спритним і міцним знаряддям духу.
Незалежно від інших, він приходить до висновку,
що педагогічний процес єдиний, відповідає
єдності психіки людини, і всі напрями виховання
органічно поєднані між собою і мають національні
особливості, що є однією із передумов гармоній-
ності.

Цікавими, на нашу думку, є погляди Г. Ва-
щенка щодо використання важливого чинника
навчання та виховання дітей — гри. Глибоке ро-
зуміння психології гри, її значущості у навчанні,
розвитку та вихованні особистості дитини про-
стежується у творах педагога надзвичайно
чітко. З особливим інтересом звертаємось до
методичних рекомендацій педагога вчителям
щодо організації ігрової діяльності учнів, ос-
кільки гра є засобом розумового й фізичного
розвитку дитини, вона сприяє процесам фор-
мування та соціалізації особистості. Важли-
вим теоретичним та методологічним поло-
женням в аспекті нашого дослідження є ба-
чення Г. Ващенком ролі батьків та вихова-
телів в організації ігрової діяльності. Дорослі
повинні створювати умови, за яких діти мог-
ли б вільно гратися; тактовно спрямовувати
гру дітей у корисний для них бік та навчати їх
новим іграм. Щоб процес організації ігрової
діяльності був ефективним, педагог повинен
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«бути досвідченим психологом, який добре
розбирається в індивідуальних властивостях
виховання, його природних нахилах і здібно-
стях».

Узагальнюючи основні положення творів
Г. Ващенка про ігрову діяльність учнів, дохо-
димо висновку про те, що кожен педагог пови-
нен мати відповідний рівень підготовки до
організації ігрової діяльності вихованців різно-
го віку: чи то дошкільнят, учнів загальноосвіт-
ньої школи, чи студентської молоді. Така підго-
товка має свої особливості, що зумовлюються
віком та інтересами учасників гри. Кожен учи-
тель є вихователем, а тому повинен вирізня-
ти в кожній грі її педагогічні можливості: пови-
нен уміти віднайти потрібну за замістом гру,
вміло її організувати, спрямувати у правильне
русло. Не так легко, як на перший погляд
здається, організувати педагогічно доцільну
ігрову діяльність. Не кожному вчителеві це
вдається саме тому, що він не підготовлений
до цього, йому є мало знайомою палітра ігор,
відсутні й ґрунтовні знання з методики органі-
зації ігрової діяльності. Ці проблеми хвилюва-
ли видатного українського педагога Г. Ващен-
ка, тому в його педагогічній спадщині так бага-
то уваги приділено саме грі.

Твори Г. Ващенка можна назвати історич-

но-педагогічними, бо, читаючи їх, водночас по-
вторюєш і вивчаєш історію держави, історію
педагогіки, педагогіку та психологію. Ще в
тридцяті роки ним було окреслено, якою має
бути школа майбутнього — вона повинна бути
школою творчості. Така школа покликана спри-
яти розвитку творчих сил молоді, вихованню
творців культурних цінностей, людей, що в
творчій роботі для суспільства будуть знахо-
дити і своє особисте життя. Учень у такій школі
має бути не об’єктом навчання й виховання, а
їх суб’єктом. Така школа повинна давати не
лише знання, а й виховувати гармонійно роз-
винених людей, свідомих громадян своєї Бать-
ківщини.

 Отже, повернення педагогічної спадщини
Г. Ващенка в Україну, безперечно, збагатить
зміст і методику національного виховання та
навчання. Г. Ващенко — непересічний педа-
гог, його творчість — самобутнє явище в на-
ціональній педагогіці. Спадщина Г. Ващенка
послужить справі виховання педагогічних
кадрів сучасної генерації, формуванню нового
покоління громадян-патріотів України. Тому
вивчення й творче впровадження його актуаль-
них педагогічних ідей — це моральний та про-
фесійний обов’язок кожного педагога і май-
бутніх учителів.
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Басараб М.М.

Метою роботи є розкриття впливу гро-
мадських організацій на становлення гро-

мадянського суспільства кінця 80-х – початку
90-х років минулого століття на Закарпатті.

Для України, в якій одночасно відбуваються
процеси побудови демократичної, соціальної,
правової держави та громадянського суспільства,
неабиякого значення набуває наукове осмислен-
ня процесів виникнення, розвитку та функціону-
вання громадських організацій як чинника станов-
лення громадянського суспільства.

Основний зміст. Хвиля лібералізації суспільно-
політичних відносин, демократичні перетворення
громадського життя у кінці 80-х років XX століття
сприяли трансформації національної свідомості,
пошуку істини, свободи, людських цінностей, збе-
реженню історичних пам’яток, відродженню куль-
турної спадщини. В умовах монопартійної систе-
ми групування громадян за спільними інтересами
здійснювалося через створення неформальних
громадських організацій, товариств і спілок.

У сучасній Україні розгалуження громадсь-
ких організацій носять різноплановий характер.
Серед них спостерігаємо громадсько-політичні,
національно-культурні, просвітницькі тощо.
Проте в умовах радянського тоталітарного
режиму, коли будь-яке відхилення від загаль-
ноприйнятої в державних колах ідеї викликало
глибоку підозру, формування незалежних від
влади громадсько-по-літичних утворень було
надскладним завданням. Тільки внаслідок кри-
зи командно-адміністративної системи розпо-
чався поступовий рух в напрямку лібералізації
соціально-політичного життя, демократизації
відносин в суспільстві.

Друга половина 80-х років ХХ століття, відо-
ма в історії СРСР як доба перебудови, була ча-
сом появи й активного розвитку цілої низки різно-
манітних груп, організацій, об’єднань, асоціацій,
котрі почали виникати на власне народній ініціа-
тиві, без формальної згоди тогочасних партійних
і державних органів. Виходячи з тогочасних умов
суспільно-політичного життя країни, умов конт-
рольованої політичної системи, вони, як прави-
ло, не мали можливості отримати легітиміза-
цію в органах державної влади, а отже й не мог-
ли бути офіційно зареєстрованими. Через це

РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

такі товариства стали називатися «неформаль-
ними» організаціями, що відразу визначало й їх
відповідний статус. [1, с.52].

Передумовами, які сприяли формуванню
таких неформальних організацій став широкий
спектр загальносуспільних інтересів та потреб.
Вони були викликані суспільним дозріванням
щодо трансформації суспільно-політичного жит-
тя, змінами світоглядного та ментального аспектів
буття українського народу. Тому специфіка діяль-
ності різного роду об’єднань сприяла пробуджен-
ню широких верств населення й готовності до
різнопланової протидії владним інститутам.

У часи лібералізації комуно-радянського режи-
му, яка відбувалася під гаслом політики лідера
СРСР Михайла Горбачова «За перебудову», роз-
почався процес перегляду покарань, котрих заз-
нали політичні в’язні. У 1988 році члени колишньої
правозахисної організації Української Гельсінської
Групи (УГГ) сформували Українську Гельсінську
Спілку (УГС) Саме ця організація стала однією з
активних учасників демократичних перетворень та
національно-визвольних процесів в Україні.

За своїм характером дисидентська діяльність
носила чітко окреслений характер індивідуаль-
ного протесту проти гігантської державної ма-
шини, уособлюваної партійно-радянським апа-
ратом. У кожного з її противників були свої моти-
ви та причини для виявлення незгоди з існую-
чим політичним режимом та відкритого протис-
тояння йому. Переважна більшість представ-
ників руху дисидентів належала до інтелігенції –
своєрідної соціальної групи, яка в силу своїх сус-
пільних функцій особливо гостро відчувала вади
тоталітарної системи, радянський суспільно-гро-
мадський та культурно-освітній тиск, повсякчас-
не порушення прав та свобод особистості.

Для абсолютної більшості громадян, які прой-
шли всі етапи своєї соціалізації в умовах «зак-
ритого» суспільства, постійної ксенофобної про-
паганди проти різноманітних «ворогів» –
внутрішніх і зовнішніх, надмірного бажання ка-
ральних органів «підтримати порядок», а також
практики показових розправ з виявами інакомис-
лення, будь-яка суспільнозначима незгода була
повністю заборонена й найменший привід її жор-
стко контролювався. [1, с.53].

Дисидентський рух, який так і не вдалося по-
вністю нейтралізувати, став свідченням того, що
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незаангажовані переважно системою українці
поступово приходили до усвідомлення необхід-
ності суспільних змін. Цей процес став своєрід-
ним попередником наступного етапу демокра-
тизації, запорукою збереження ідеї державної са-
мостійності України.

У період «застою», крім іншого, значної де-
вальвації зазнала офіційна ідеологія – марксизм-
ленінізм, що відігравав роль і основної підпори до-
мінування комуністичної партії в усіх сферах життя
суспільства. Вона остаточно втратила вплив на
розвиток суспільних процесів. На це активно реа-
гували громадяни, хоча й переважно не висловлю-
ючись офіційно, відкрито, а більше в низах. У таких
умовах мобілізація мас на базі офіційної ідеології
ставала помітною проблемою для влади.

Дослідження соціального складу середовища
інакодумців показало абсолютне переважання
представників творчої інтелігенції, значною була
також і частка технічної інтелігенції, траплялись
вихідці з робітничого класу, пенсіонери, священ-
нослужителі. Характерним моментом є те, що
практично не було зафіксовано участі у дисиден-
тському русі представників селянства [4, с.281].

Географічно дисидентський рух зосереджував-
ся у всіх регіонах України. Значна частина проявів
спротиву була пов’язана із Західною Україною, до
якої й притягувався закарпатський дисидентський
елемент. Окремі його представники перебували в
постійних зв’язках з галицькою інтелігенцією, що
давало можливість володіти актуальною інформа-
цією, скеровувати організаційну діяльність у краї в
контексті загальноукраїнського русла. [1, с.54].

Ще у 60-х роках минулого століття до диси-
дентського руху залучився один із лідерів новіт-
нього відродження громадсько-політичної думки
краю Петро Скунць, котрий популяризував пра-
цю Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифіка-
ція», підтримував контакти з іншими діячами опо-
ру. Значних гонінь та переслідувань зазнали діячі-
дисиденти, до яких можемо віднести Юрія Бадзя,
Павла Кампова, Олександра Ороса, Юрія Цьо-
му, Івана Станіслава, Василя і Галину Берец, Ва-
силя Кушнаря, Юрія Чорі, Івана Мирона, Василя і
Андрія Скрипків, Віктора, Івана і Миколу Попадичів,
Олексу і Марію Павлюків, Михайла Коперльоса,
Юрія Бердаря, Миколу Бондаря, Йосипа Терелю
та багатьох інших. Багато хто з них поплатився за
вільнодумство, відкриту критику пануючої тоді іде-
ології, пропонував альтернативні шляхи суспіль-
но-політичного розвитку, поширював підпільну й
офіційно заборонену літературу, відмовлявся
співпрацювати з каральними чи партійними орга-
нами або ж просто «занадто» відстоював укра-

їнську національну ідею.
Незважаючи на офіційну заборону діяльності

Греко-Католицької Церкви священнослужителі,
котрі не визнавали ліквідації унії, продовжували
підпільно проводити душпастирську роботу. За
незалежними оцінками, тільки в 70-х роках мину-
лого століття в Закарпатті проживали понад сотні
священиків, які підтримували зв’язок з уніатськи-
ми осередками за кордоном. Серед них Є.Попо-
вич, Ю.Желтвай, О.Марина, С.Гафич, І.Карпинець,
М.Левкулич, А.Мондик, В.Микуляк і багато інших.

Тому визрівання «протестного духу» в Закар-
патській області носило не випадковий характер,
а було продиктоване загальноукраїнським бажан-
ням суспільних змін. Виходячи з того, що закар-
патський неформальний рух зароджувався в об-
меженому колі інтелігенції та духовенства, пере-
дусім греко-католицького віросповідання, можна
припустити, що його замкнутість була пов’язана
з жорсткими умовами діяльності контролюючих
державних і партійних органів у прикордонному
закарпатському краї. Архівні документи фонду
Закарпатського обкому Компартії України чітко
ілюструють процес протистояння тогочасної
партійної номенклатури із неформальними
організаціями, що проявився на зламі
80 – 90-х років XX століття.

Незважаючи на це, ті групи чи організації,
які почали свою роботу в області, досить швид-
ко акумулювали навколо себе місцеве насе-
лення, і як наслідок цього, стали стрижнем у
боротьбі за подальше державотворення й
формування основ громадянського суспіль-
ства. [1, с.54-55].

З моменту виникнення неформальним орга-
нізаціям були притаманні такі характерні риси
та особливості як стихійний процес створення,
розбудова структур «знизу» під впливом народ-
ної ініціативи, об’єднання громадян на основі
спільних інтересів та особистих стосунків,
відсутність на початковому етапі чіткої тактич-
ної програми у досягненні статутних завдань.
Новим у діяльності громадських організацій було
обрання, а не призначення лідера організації,
визнання його авторитету та компетентності у
відповідному напрямку, консолідація членів та
прихильників на основі демократичних засад. У
цей час влада не впливала на підтримку насе-
ленням спільнот і не контролювала весь про-
цес створення та діяльності неформальних
організацій.

Починаючи з середини 80-х років ХХ століття
неформальний рух у СРСР стає масовим. Вели-
чезний пласт масовості неформального руху був
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задіяний і в Україні. За даними вітчизняних учених,
уже в червні 1989 року тут діяло понад 47 тисяч
неформальних самодіяльних об’єднань [2, с.347].
За своїм статусом найактивнішою та суспільно
значимою частиною спектра неформального руху
в нашій республіці були суспільно-політичні, куль-
турно-історичні та екологічні громадські формуван-
ня, які становили понад п’яту частину неформаль-
них організацій. Ця передумова була викликана
поверненням суспільства до історичних традицій,
винесенням на порядок денний як важливих сус-
пільних питань тогочасності, так і національно-
культурних цінностей та ідеалів. Саме пробуджен-
ня національної свідомості через утвердження ідей
гуманізму та демократизму, висунення альтерна-
тивних офіційним власних лідерів, проектів та про-
грам дали змогу об’єднанням громадян відіграти
значну роль у процесі національного відроджен-
ня України. Громадські організації вочевидь віддзер-
калювали у своїй діяльності інтереси та прагнен-
ня значної частини населення України до перебу-
довчих, трансформаційних процесів, які б так чи
інакше вирвалися на поверхню й спричинилися б
до формування зовсім нових суспільно-політичних
відносин на традиційно українських підвалинах
світобачення.

Коли в Україні наприкінці 80-х років минулого
століття розпочалася масова хвиля боротьби гро-
мадян за самостійність і самовираження нації, в
різних регіонах, де це було можливо, створюва-
лися підпільні групи, товариства, організації, котрі
ставали першоосновою формування суспільно-
політичної думки населення. Через проведення
культурно-просвітніх, пам’ятно-історичних, гро-
мадсько-суспільних зустрічей, вечорів і свят вони
давали можливість громадянам самоусвідомити
свою національну, громадянську сутність, при-
значення нації в цілому. До часу становлення не-
залежності України легального існування таких
організацій політична влада здебільшого не до-
пускала. Натомість, вона намагалася перешкод-
жати їхній діяльності та активності їх лідерів.

Таким чином, в умовах формування демок-
ратичного суспільства, під час становлення
незалежності України, на її території почався
масовий процес створення громадських орга-
нізацій, не остання роль серед яких відводи-
лася національно-культурним товариствам.
Представники будь-якої національної менши-
ни отримали вільне право створювати
відповідні громадські інститути для задоволен-
ня власних національно-культурних, духовно-
релігійних, освітньо-виховних потреб. Ана-
логічні процеси відбувалися й у найзахіднішо-

му регіоні республіки – Закарпатській області.
Як і на території всієї України, тут так само роз-
почали свою діяльність неформальні гро-
мадські організації, щоправда вони мали свої
особливості й специфічні умови розвитку.

У краї, котрий був одним із найбільших полі-
етнічних регіонів Української держави, з’явилася
кількісно велика мережа громадських організацій
національних меншин. Проте, ключову роль у
забезпеченні громадсько-політичних і культурно-
освітніх потреб представників титульної нації –
українців – відігравали ті громадські організації,
котрі постали в часи боротьби українців за неза-
лежність, акумулювали національні цінності, іде-
али, традиції саме національної більшості в краї.
Цей елемент був визначальним в їх діяльності.

Створення громадських організацій і об-
’єднань в Закарпатській області було зумовле-
но декількома факторами: історико-політични-
ми традиціями, ідеологічним протистоянням
у суспільстві, формуванням демократичних
відносин і плюралізму, активізацією громадсь-
ко-політичного життя населення, господарсь-
ким зубожінням, відродженням культурно-ду-
ховних цінностей, захистом навколишнього се-
редовища й вирішенням екологічних проблем,
потягом до державотворення незалежної Ук-
раїни. [1, с.57].

Якщо на теренах республіки своєю активною
діяльністю виділялися Українська Гельсінська
Спілка (УГС), Народний Рух України за перебудо-
ву, Товариство української мови ім. Тараса Шев-
ченка (ТУМ), історико-просвітнє товариство «Ме-
моріал», екологічне громадське об’єднання «Зе-
лений світ», то в Закарпатті поряд з цими органі-
заціями найбільший пласт громадсько-політичної,
а в тому числі й культурно-просвітницької роботи
взяли на себе осередки культурно-освітнього то-
вариства «Просвіта», Краєзнавчого об’єднання ім.
О. Митрака та ін. Їх структура на перших порах
носила довільну форму, а фіксація членів органі-
зацій не була обов’язковою. Більшість товариств
визнавали можливість одночасного перебування
в лавах різних громадсько-політичних та культур-
но-просвітніх об’єднаннях.

Усі названі вище товариства стали інтегра-
тивним центром, навколо якого піднімалися й
вирішувалися найактуальніші питання тогочас-
ності, а саме – повернення історичної справед-
ливості й ліквідація «білих плям» в минулому,
відновлення прав української мови й надання їй
державного статусу, а також забезпечення еко-
логічної безпеки, збереження навколишнього се-
редовища, особливо у світлі наслідків Чорно-
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бильської катастрофи 1986 року. Слід відзначи-
ти, що характерною рисою цього процесу була
швидка політизація формально неполітичних гро-
мадських організацій. Але спільною рисою мож-
на назвати й ідеологічну інтеграцію. Саме цей
ідеологічний чинник давав можливість закар-
патським громадським організаціям протисто-
яти спробам за допомогою владних інституцій
реанімувати сепаратистські настрої в краї, мас-
куючи їх під вільну економічну зону, «політичне
русинство» й автономні територіальні одиниці.

У контексті зазначеного, пріоритетними на-
прямками діяльності згаданих товариств було все
ж таки проведення масових усвідомлюючих
акцій, відродження національно-культурного по-
тенціалу українців Закарпаття, повернення із
забуття імен багатьох національно-патріотичних
історичних постатей, відновлення народних тра-
дицій. На цьому фоні логічним виглядає позиція
провідників культурно-просвітніх організацій,
котрі закликали до збереження історико-культур-
ної спадщини закарпатців і на відповідній основі
формування нових умов національно-культурно-
го життя громадян. [1, с.58-59].

Громадсько-політичний конфлікт між владою й
суспільством, що визрів у суспільстві, вимагав
якнайшвидшого подолання, знаходження компро-
місного рішення. Виникала необхідність стабілізації
суспільних відносин через унормування відносин
груп і об’єднань громадян з метою інтеграції їх
спільних інтересів. Саме ці функції взяли на себе
новоутворені громадські організації в Закарпатті,
які об’єднувало стремління протиставитися кому-
но-радянській системі. Цей факт є ще однією ха-
рактерною ознакою діяльності тогочасних това-
риств, котра полягала в посиленні політичної кон-
солідації та національної єдності різних за цільо-
вими і статусними ролями організацій.

Політична консолідація громадських організацій
у краї виникала перед загрозою монополізації вла-
ди консервативно налаштованими партійними і
радянськими працівниками. Одночасно товариств
вели боротьбу за культурно-духовне відродження,

реанімацію національних традицій та цінностей.
Важливим був також історико-політичний фак-

тор, грунтований на традиційності демократич-
них інституцій в політичній історії Закарпаття пер-
шої половини ХХ століття, коли десятиліттями
функціонували розгалуження громадських органі-
зацій та політичних партій. Постійний потяг по-
передніх поколінь закарпатців до державотво-
рення в часи Гуцульської Республіки 1919 року,
автономної Підкарпатської Русі 1938 – 1939
років, незалежної Карпатської України 1939 року,
післявоєнної Закарпатської України 1944 – 1946
років залишив у пам’яті населення почуття са-
мовідповідальності за долю краю, бажання са-
мозбереження і захисту суспільних ідеалів.

Як і на інших українських землях, в Закар-
патській області процес активізації неформаль-
них товариств носив акумулюючу роль у
здійсненні важливих суспільних перетворень.

Історичне значення й роль багатьох тоді ще
неформальних громадських організацій важко пе-
реоцінити. Вони фактично створили масову
соціальну базу й широке підґрунтя для виник-
нення потужного національно-демократично-
го руху з найрізноманітнішими його проявами.

Ще важливішим фактом їх функціонування ста-
ло те, що згадані об’єднання сприяли формуван-
ню в тогочасному суспільстві ідей державотвор-
чого змісту, скеровували громадян до вирішення
найактуальніших питань тогочасності. За дани-
ми істориків, упродовж лише 1990 року в Закар-
патській області відбулося понад 40 мітингів [3,
с.187]. Хоча насправді їх було набагато більше.
Особливо активними організаторами таких акцій
виступали осередки УГС, НРУ за перебудову,
«Просвіта», інші товариства.

Громадянське суспільство – це суспільство
вільних людей, у якому держава забезпечує їх
основні права та свободи. Специфіка станов-
лення таких взаємовідносин у посттоталітарних
країнах виявляється у поєднанні традиційних та
інноваційних процесів, пов’язаних з демократи-
зацією суспільного життя.
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Актуальність дослідження. Матеріа-
лізація інтелектуальної праці впро-

довж сотень років мала за наслідок небаче-
ну за масштабом науково-технічну револю-
цію ХІХ-ХХ ст.

Стрімкі зміни навколишнього буття завжди
вимагають адекватної динаміки суспільної дум-
ки, духовної сфери, породжують яскраві осо-
бистості здатні впливати і змінювати людську
природу.

Обрана тема конференції стає також наступ-
ним вкладом концептуального розвитку струк-
тури та змісту, форм та засобів педагогічної
діяльності відповідно до Національної стратегії
розвитку освіти в Україні 2012-2021 роках [12].
Вона, зокрема, вимагає:

- модернізацію структури, змісту й органі-
зації освіти на засадах компетентісного підхо-
ду, переорієнтація змісту освіти на цілі стало-
го розвитку;

- забезпечення доступності та неперерв-
ності освіти впродовж життя;

- розвиток наукової та інноваційної діяль-
ності в освіті, підвищення якості освіти на інно-
ваційній основі;

- перебудова та оновлення змісту, форм і
методів організацій навчально-виховного про-
цесу на засадах дитиноцентризму, особистіс-
ної орієнтації, компетентісного підходу;

- охоплення позашкільною освітою 45-50
відсотків дітей, збереження та розвиток мережі
позашкільних навчальних закладів;

- забезпечення випереджувального харак-
теру підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів;

- переорієнтація пріоритетів освіти з дер-
жави на особистість, на послідовну демокра-
тизацію і гуманізацію навчально-виховного про-
цесу;

- розроблення інваріантних моделей змісту
виховання в закладах освіти з урахуванням су-
часних соціокультурних ситуацій, цінностей на-
вчання та виховання;

- створення інформативної підтримки
освітнього процесу спрямованої на реаліза-
цію її основних функцій (забезпечення на-
вчання, соціалізація, внутрішній контроль за
виховання освітніх стандартів тощо);
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ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА З.С.БАКОНІЯ В СВІТЛІ
НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

- урахування синергетичного підходу до
середовищних можливостей навчання – інно-
вація, яка полягає у взаємодоповненні сумі-
жних середовищ: особистісного, етнокуль-
турного (в т.ч. родинного) та колективного
середовища навчального закладу.

Стан дослідження проблеми. Окремих ас-
пектів педагогічної діяльності З.С. Баконія тор-
калися дослідники П. Ходанич [15], І. Небесник
[13], С. Федака [14], В. Зубач [8,9], А. Васильє-
ва [1], А. Волощук [2, 3, 4], І. Голод [5] та інші.
Ними було належно оцінено результати засто-
сованих З. Баконієм освітньо-мистецьких мето-
дик і зазначено нагальну потребу подальшого
вивчення і застосування цього досвіду [3].

Мета. Визначити актуальність системи ху-
дожньої освіти школярів З.С. Баконія в умовах
модернізації національної освіти України.

Виклад основного матеріалу. Реалізація дер-
жавних вимог відновлення національної культури,
гуманістичних цінностей вимагає бережливого став-
лення до вже набутого педагогічного досвіду, і в
цьому середовищі неперевершеним взірцем для
освіти краю є постать педагога-новатора, заснов-
ника системи естетичного виховання молоді засо-
бом образотворчого мистецтва, керівника студії об-
разотворчого мистецтва в Ужгородському палаці
піонерів Золтана Степановича Баконія.

Високий результат його праці, належна її
оцінка і в наш час може стати синергетич-
ним чинником можливостей навчальних інно-
вацій, досягнень у художньо-естетичному
вихованні шкільної молоді, гідних нинішньо-
го часу.

Золтан Степанович Баконій народився у селі
Невицьке в учительській сім’ї при школі, де з вось-
ми його братів і сестер всі здобули, на той час,
високу освіту, четверо вибрали професію педа-
гога. Його батько – директор школи, громадсь-
кий діяч, людина обдарована, всестороння, во-
лодів музичною грамотою, створив при школі
духовий оркестр. Проте найбільшим подарунком
долі стає для Золтана Степановича зустріч з
патріархом образотворчої школи краю Йосипом
Бокшаєм, що визначила життєвий та творчий
шлях педагога: зігріти і підтримати в дитячих сер-
цях закладені «ab initіo» (тобто, з самого почат-
ку) зернята доброти і щирості, мудрості і прав-
ди, бажання йти вперед, долаючи перешкоди.

До 1946 року Золтан Степанович зростає
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в обстановці масового потягу його ровесників
до освіти, культури, громадської активності.
Тільки з його рідного села Невицького до 30
його сучасників навчаються в гімназії, педа-
гогічних закладах, торговій Академії, у вищих
навчальних закладах Угорщини.

Окремого аналізу вимагає зміст тогочасного
навчання, програми та підручники, що надава-
ли можливість випускникам гімназії працювати
в школі, забезпечувати високий професіоналізм
та компетентність в самостійному житті.

У 1938-1939 роках Золтан Степанович пра-
цює вчителем, класним керівником Ужгород-
ської горожанської школи, філіал якої відкри-
вається при школі села Невицьке, у зв’язку з
військовими подіями.

У селі відкрито читальню, молодь постійно
залучається до громадського життя, працює те-
атральний гурток. На формування інтелігентно-
го активу безпосередній вплив має Августин Во-
лошин.

Педагогічної практики З.С. Баконій набуває
в школах області (в Ужгородському районі –
с.Кібляри, с.Невицьке).

Ретроспективний екскурс вважається необ-
хідним у частині становлення парадигми Бако-
нія-особистості, Баконія-педагога, Баконія-фун-
датора позашкільної художньо-мистецької ос-
віти підростаючого покоління краю.

З 1946 року розпочинається творчий пошук
Золтана Степановича, остаточний вибір поза-
урочного навчання, розвитку індивідуальних
здібностей та нахилів дитини, створюється ко-
лектив однодумців, що дають путівку в життя
тисячам і сотням вихованців.

З 1968 року образотворча студія Баконія стає
базою розвитку дитячого образотворчого мис-
тецтва області, знаходить визнання та підтрим-
ку педагогічного та батьківського колективів. Так,
в Ужгородському районі продовжувачами та по-
слідовниками праці З.С. Баконія стають Серед-
нянська, В. Добронська, Яворівська (Есенська)
школи. Вчителі-новатори Василь Зігмундович
Гаснюк (Середнянська школа), М.М. Жігмонд
(Яворівська школа) очолюють гуртки образот-
ворчого мистецтва, ведуть уроки малювання з
врахуванням набутих в області методичних роз-
робок та інновацій. Упродовж 70-80-х років сис-
тематичними для району стають виставки, кон-
курси дитячого малюнку, змінюється художня
естетика оформлення навчальних закладів,
шкільних кабінетів. «Студію» Золтана Степано-
вича відвідують школярі Ужгородщини, багато
з яких стають відомими митцями, продовжува-

чами справи вчителя. Наприклад в Невицькому
художня студія допомогла обрати життєвий
шлях Магдалині та Вірі Пуглик, Івану та Віктору
Сірко, Ользі Желізко, Є. Король, В. Чурею та
багатьом іншим.

Педагогічні технології повинні відповідати
часу та обставинам, які їх породжують. В умо-
вах модернізації вітчизняної освіти важливим
чинником подальшого поступу стає актуаліза-
ція напрацьованого попередниками безцінного
досвіду, який випереджував свій час. Створе-
на Золтаном Баконієм педагогічна система по-
будована на принципах гуманізму, народності,
опори на національні традиції, загальнолюдські
національні цінності, не перестає бути актуаль-
ною для сучасної школи.

«Немає більшого щастя, як працювати з
дітьми, вчити їх прекрасному, вести у чарівний
світ пензля і фарб де людина починає жити
іншим життям. До нас приходять всі, хто лю-
бить малювати. Від сильнішого ми вимагаємо
більше, але слабшим допомагаємо більше. Го-
ловне – щоб діти повірили в свої сили. Молодші
групи вчаться малювати орнаменти і компози-
цію на різну тематику. Середні групи змальо-
вують з натури прості геометричні фігури і пред-
мети домашнього вжитку, натюрморти з фрук-
тами, овочами, квітами, чучелами тварин. А
старші групи вивчають пропорції і анатомію
людського тіла, роблять замальовки фігури з
натури.

Головна мета – ввести дитину у світ пре-
красного, прищепити любов до мистецтва, на-
вчити образно мислити, виховати художній смак,
адже все це просто необхідне для сучасної
людини.

Насолода прекрасним переростає в бажан-
ня жити за законами краси, творити прекрасне,
насолоджуватися прекрасним, створеним свої-
ми руками».

«Справжнім педагогом, вихователем і на-
ставником молоді може бути тільки людина, яка
має покликання до педагогічної справи, яка
любить дітей і віддає їм свої знання, свої
вміння, свій досвід».

Ця верхня лінія – небо, а нижня – земля. Між
небом і землею є незліченна кількість цікавих
речей, предметів, явищ. Той, хто хоче бути ху-
дожником повинен уважно придивлятися до
всього, вміти побачити істотне, красиве, осмис-
лювати і відображати пензлем, щоб донести по-
бачене, пережите іншим людям.

Систематизуючи сказане Метром, а також
дослідження його педагогічної діяльності,
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можна акцентувати увагу на окремих аспек-
тах мистецько-педагогічної діяльності студії
образотворчого мистецтва Ужгородського
палацу піонерів та школярів, а саме:

- любов, довіра і повага до дитячої особи-
стості, погляд на діяльність школярів як не-
перервний процес творчого відкриття та
пізнання;

- роль особистості вчителя, його культура,
ерудиція, співпраця з батьками. Ознайомлення
дітей з найкращими зразками художнього мис-
тецтва, найталановитішими особистостями,
гідними наслідування;

- розвиток творчих сил кожної окремої осо-
бистості, в умовах колективної співдружності
на основі інтересів, які спрямовані на творчу
працю;

- виховання красою, емоційне сприйняття
оточуючого середовища, яке переростає в твор-
че піднесення. Поєднання естетики приміщен-
ня, робочого місця, зовнішній вигляд, дотри-
мання правил етики учня та вчителя мають ве-
лике значення;

- звернення до внутрішнього світу дитини.
Щоб пробудити творчі емоції, необхідно знайти
те, що близьке дитині, що вона вважає знайо-
мим і разом з тим доступним для передачі за-
собами образотворчого мистецтва.

Основними формами роботи в образотворчій
студії З.С. Баконія були індивідуальні, групові
та колективні, які проходили у вигляді розпові-
дей, бесід, зустрічей, дискусій, екскурсій, твор-
чих звітів та художніх виставок. Черпаючи твор-

че натхнення в чудотворній силі природи, пе-
дагог запроваджує творчі екскурсії і плене-
ри. Щорічно з гуртківцями проводиться дво-
тижнева екскурсія-пленер із залученням ху-
дожників-професіоналів, членів Спілки худож-
ників Закарпаття. По завершенні практи-
кується звітна виставка учасників екскурсії з
її професійним обговоренням.

Поширеною формою роботи є система-
тичні відвідування гуртківцями виставок, кар-
тинних галерей, краєзнавчого музею, ознай-
омлення з роботами видатних художників,
перегляд кінофільмів про їх творчість та ін.

Створення в 1967 році табору «Юний худож-
ник» стало творчим оазисом, містечком обда-
рованої молоді, творчою лабораторією, яку
пройшов яскравий колектив однодумців, що і
до сьогоднішнього дня продовжують втілюва-
ти та розвивати наукові розробки та інновації
З.С. Баконія.

Висновки. Система художньої освіти шко-
лярів Золтана Степановича не втратила акту-
альності в умовах модернізації національної
освіти України, оскільки ідеї побудови навчаль-
но-виховного процесу на основі національно-
освітніх традицій та ідеалів, погляду на дитину
як на суверенну особистість, збагачення емоц-
ійно-естетичного досвіду школярів через ху-
дожнє сприйняття навколишнього світу, особи-
стісна парадигма трансформації гуманістичних
цінностей до наступних поколінь в повній мірі
відповідає національні стратегії розвитку осві-
ти в Україні на 2012-2021 роки.
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Химинець В.В.

Вступ

Зміни в суспільстві на початку ХХІ сто-
ліття  на перший план висувають ідею

життєтворчого і професійного успіху та пов’я-
зані з ними загальні і фахові компетентності
особистості. Головним сьогодні є усвідомлен-
ня цієї проблеми, розуміння того, що таке
якість освіти, чим вона визначається та від
чого залежить, як її можна підвищити та чому
з такими проблемами просувається цей про-
цес.

Поняття «якість» — системно-соціальний
феномен, сукупність властивостей якого спря-
мована на забезпечення вимог і потреб спо-
живача у теперішньому та майбутньому часі.
Міжнародною організацією зі стандартизації
ІСО прийняте таке визначення якості: «Якість
— сукупність характеристик об’єкта, що відно-
сяться до його здатності задовольняти вста-
новлені та передбачувані потреби». Якість роз-
глядається не тільки як результат діяльності,
а і як можливості його досягнення у вигляді
внутрішнього потенціалу та зовнішніх умов, а
також як процес формування характеристик [1,
2].

Філософська категорія якості трактується
як істотна визначеність, завдяки якій розгля-
нутий об’єкт (у нашому дослідженні — знан-
ня) є саме цим, а не іншим об’єктом, а його
складові елементи (якості знань) характери-
зують специфіку, що дозволяє виокремлюва-
ти один об’єкт серед інших (за наявності пев-
них якостей, рівня їх сформованості). Таким
чином, якістю прийнято називати властивість
об’єкта, що складає його стійку постійну ха-
рактеристику, таку, що виявляє його сутність
[3].

І. Якість освіти

РЕАЛІЇ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ

ІННОВАЦІЙ

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ

Освіта, як і будь-який процес або резуль-
тат діяльності людини, має визначену якість.
В інтерпретації філософів і педагогів сучас-
ності якість освіти визначається як «соціаль-
на категорія, що визначає стан та результа-
тивність процесу освіти в суспільстві, його
відповідність потребам та очікуванням сусп-
ільства», «…співвідношення мети та резуль-
татів навчання, ступінь досягнення мети за
умови, що мета поставлена операційно та
спрогнозована в зоні потенційного розвитку
учня» [2, с. 28]. В цьому контексті особливого
значення стало набувати поняття про якість
освіти і якість знань. Якість освіти — це уза-
гальнений показник розвитку суспільства у
певному часовому вимірі, його розглядають у
динаміці тих змін, що характеризують розви-
ток країни, яка може розвиватися по вектору
консолідації та інтеграції у світове співтова-
риство або протистояти йому, ставлячи свої
інтереси понад усе. Вона є суспільною харак-
теристикою, а не предметом змагання чи пол-
ітичним аргументом в оцінці розвитку держа-
ви на конкретному етапі її становлення.

У педагогіці [4, 5] поняття «якість» — це
системно-методологічна категорія, яка відоб-
ражає ступінь відповідності результату по-
ставленій меті. У широкому розумінні якість
освіти розглядають як збалансовану
відповідність процесу, результату і самої ос-
вітньої системи меті, потребам і соціальним
нормам (стандартам) освіти; у вузькому — як
перелік вимог до особистості, освітнього се-
редовища й системи освіти, що реалізує їх на
певних етапах навчання людини, якому відпо-
відає певна сукупність показників.

«Якість освіти»:
- як процес — це стан, що задовольняє по-

треби людини, відповідає інтересам суспіль-
ства;
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- як результат діяльності навчального зак-
ладу вказує на відповідність рівня підготовки
учнів вимогам освітніх програм.

Феномен якості освіти охоплює всі сторони
діяльності навчального закладу: результати на-
вчально-виховної діяльності учнів, рівень про-
фесійної підготовки вчителів, здатність адмі-
ністрації школи забезпечити відповідні умови
для функціонування й розвитку закладу, особ-
ливості взаємодії із суспільними інституціями
та навколишнім світом [2, 3].

Забезпечення якості освіти певною мірою
залежить від визначення цілей і прогнозуван-
ня очікуваних результатів. Головною метою
якості шкільної освіти є досягнення учнями
такого рівня освіченості, який би відповідав їх
особистісному потенціалу, створював основу
для провадження освіти і власного розвитку
та задовольняв потреби суспільства.

Поняття «якість  знань» передбачає
співвіднесення видів знань (закони, теорії,
знання прикладні, методологічні тощо) з еле-
ментами змісту освіти й тим самим з рівнями
засвоєння.

Якість знань має такі характеристики:
- повноту знань про об’єкт;
- глибину — сукупність зв‘язків і відношень

між знаннями;
- систематичність та системність знань;
- конкретність та узагальненість знань.

Структуру якості освіти можна представи-
ти як сукупність взаємопов’язаних властивос-
тей об’єкта, тобто ієрархію властивостей, ха-
рактеристик і показників стану того об’єкта,
який підлягає аналізу й оцінці (рис. 1). Конк-
ретизовану структуру якості шкільної освіти
можна представити з допомогою рис. 2. З цих
схем випливає, що основу якості освіти фор-
мує процес учіння і виховання, за які на всіх
освітніх етапах відповідають ті, кому суспіль-
ство довірило навчально-виховний процес.

Національною доктриною розвитку освіти й
чинною законодавчою базою визначено якість
мети освіти, а державними стандартами осві-
ти — якість навчальних результатів. Якість пе-
дагогічного процесу неперервно вдоскона-
люється, залишається предметом обговорен-
ня і дискусій, полем для наукових досліджень
і практичної апробації.

Найбільш точним у концептуальному ро-
зумінні є таке визначення якості освіти. Якість
освіти - це комплекс характеристик освітнього
процесу, що визначають послідовне та прак-
тично ефективне формування компетентності
та професійної свідомості. Тут можна виділи-
ти три групи характеристик: якість потенціалу
досягнення мети освіти, якість процесу фор-
мування професіоналізму та якість результа-
ту освіти.

Якість потенціалу виражається в таких ха-

Якість освіти 

Якість результату Якість мети 
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управління 

Якість 

вчителів 

Якість  

діяльності 

Якість 

учнів 

Якість навчально-виховного процесу 

Рис. 1. Структура якості освіти
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рактеристиках, як якість мети освіти, якість ос-
вітнього стандарту, якість освітньої програми,
якість матеріально-технічної бази освітнього
процесу, якість викладацького складу, якість
учнів, якість інформаційно-методичної бази
тощо.

Якість процесу формування професіоналі-
зму - це якість технологізації та інноваційності
освіти, контролю освітнього процесу, мотивації
викладацького складу на творчість та ефек-
тивність педагогічної роботи, ставлення учнів
до освіти, інтенсивність освітнього процесу,
управління освітою, методи презентації на-
вчальних досягнень.

Якість результату освіти - усвідомлення
професіоналізму, розпізнавання та реалізація
індивідуальних здібностей та особливостей,
працевлаштування, кар'єра та зарплата, ово-
лодіння методологією самоосвіти, знання,
практичні навички, конкурентоспроможність.

Якість освіти в узагальненому визначенні
та своєму підсумковому представленні - це
комплекс характеристик компетентностей і про-
фесійної свідомості, що відбивають здатність
фахівця здійснювати професійну діяльність
відповідно до вимог сучасного етапу розвитку
економіки на визначеному рівні ефективності
та професійного успіху із розумінням соціаль-
ної відповідальності за результати професій-
ної діяльності. Оскільки якість освіти має спря-
мовувати вектор свого розвитку на загально-
державну освітню політику, то і мета (а зна-
чить, і очікуваний результат) має відбиватись
на всіх рівнях розвитку освіти.

Зміст освіти включає комплекс знань, прак-
тичних навичок, установок і психологічну го-
товність до визначених видів і ролей практич-
ної діяльності. Зміст освіти в заданій мірі фор-

мує особистість людини та визначає ефек-
тивність її наступної діяльності. Зміст освіти
може мати абстрактний або конкретний харак-
тер, бути плановим або безсистемним, твор-
чим або догматичним. Загалом саме зміст ос-
віти відповідає за її якість. А критерієм якості
є рівень науки та техніки, потреби економіки,
прогнози розвитку. Тут і криється ще одна про-
блема якості освіти - проблема співвіднесен-
ня існуючого змісту освіти до можливого та
необхідного змісту, його відповідності потре-
бам сьогодення й перспективам майбутнього.
Це також проблема своєчасного та прогресив-
ного відновлення змісту освіти.

Однією з цілей освіти є фахові компетенції,
які має мати освічена людина, котра працює в
певній галузі народно-господарського комплек-
су. Професіоналізм - це не тільки володіння
визначеним обсягом знань і навичок, це, крім
усього іншого, вміння пошуку та вибору варі-
антів дій, організаційно-технічне конструюван-
ня діяльності, обґрунтування позицій і пере-
конання опонентів, самоосвіта, можливість ос-
воєння та накопичення досвіду. Можна багато
знати, але не бути професіоналом, можна ба-
гато що вміти, але при цьому також не бути
професіоналом. Здатність освіти формувати
професіоналів у своєму власному процесі -
одна з її найважливіших характеристик. Про-
фесіоналізм принаймні в головних своїх рисах
не повинен спиратися на просте накопичення
досвіду використання знань методом спроб і
помилок, зусилля цілеспрямованої адаптації
до практичних умов діяльності.

Слід усвідомлювати, що нова якість освіти
завжди протистоїть звичним уявленням, кон-
сервативним поглядам, містить ризик і фор-
мує нове ставлення до себе. Подолання соц-
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Рис. 2. Структура якості шкільної освіти
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іально-психологічних бар'єрів у забезпеченні
якості освіти - об'єктивна реальність і склад-
ний процес.

Якість освіти характеризує не тільки резуль-
тат освітньої діяльності - властивості фахів-
ця - випускника навчального закладу, а й фак-
тори формування цього результату, що зале-
жить від мети освіти, її змісту, методології,
організаційної структури та технологій, які вона
використовує. Усе це характеристики, на фор-
мування яких необхідно свідомо впливати, а
отже, якими необхідно керувати. Освіта має по-
требу в системі управління якістю, причому
на рівні кожного навчального закладу. Така си-
стема неможлива без сучасної, комплексної
системи оцінки якості освіти як у цілому, так і
всіх її складових окремо. У свою чергу, управ-
ління залежить від його методології й органі-
зації, що характеризують цілі та методи їхнього
досягнення, функції, повноваження та відпов-
ідальність за якість освіти.

Управління якістю освіти - це процес пере-
ведення наявної якості освіти у стан із зада-
ними показниками. Визначення управління як-
істю освіти пов`язане з реалізацією як освітніх
функцій, так і функцій управлінських і має
складне багатовимірне значення. За сучасни-
ми уявленнями, управління якістю освіти - це
особливе управління, організоване та спрямо-
ване на досягнення не будь-яких, не випадко-
вих, не просто кращих за попередні, а цілком
визначених, заздалегідь спрогнозованих з мож-
ливим ступенем точності результатів освіти,
де мета (результат) має бути спрогнозована
операційно в зоні потенційного розвитку ви-
пускника школи [4, 5]. Але треба зазначити,
що, спираючись на сучасні роботи фахівців,
цілі (результати) мають бути наскрізними як
по вертикалі, так і по горизонталі управлінсь-
кої діяльності - від загальнодержавних до інди-
відуального навчання школярів і навпаки.

Система управління якістю може мати фор-
мальну та неформальну основу. Перша виз-
начає комплекс обов'язкових регламентів і нор-
мативів, друга - соціально-психологічне став-
лення персоналу до проблем якості, атмосфе-
ру творчості й ініціативи. Якість необхідно не
тільки вимагати та контролювати, а й мотиву-
вати. Систему управління якістю освіти не
можна ввести одночасно. Вона формується по-
слідовно, поетапно, відповідно до програми її
становлення та розвитку.

Якість управління відбиває безліч його
різних характеристик. Однією з найважливіших

є професіоналізм управління. Роль професіо-
налізму управління виявляється й в орієнтації
на найбільш актуальні, важливі та перспективні
проблеми розвитку, і в реконструкції структу-
ри, формуванні визначеного типу, у темпах роз-
витку. Усе це результати управлінських рішень,
прийнятих або професійно, або непрофесійно.

Ознаками професіоналізації управління є:
наявність і статус освітніх установ у струк-
турі системи управління, спеціалізовані тех-
нології роботи з персоналом, сучасне інфор-
маційне забезпечення процесів управління,
наукова методологія й ефективна організація
розробки управлінських рішень, розвинуті про-
гнозування та стратегічний підхід, раціональ-
не використання ресурсів часу. Ступінь про-
фесіоналізму управління можна оцінювати, ре-
гулювати та на цій основі розвивати й удоско-
налювати управління.

Звичайно, у першу чергу потрібно говорити
про знання, якими має володіти управлінська
система. При цьому головну роль відіграє не
тільки й не стільки обсяг управлінських знань,
скільки їхня фундаментальність та досвід ви-
користання на практиці. Досвід - це комплекс
знань і навичок, здобутих у процесах практич-
ної діяльності методом проб і помилок, оцінок
та усвідомлення успіху, аналізу промахів і не-
доліків. Реальне практичне управління всією
своєю організацією повинно бути орієнтоване
на розвиток і поширення позитивного досвіду.
Це сприяє професіоналізації управління і є
фактом її прояву. Велике значення має про-
цес оптимального поєднання та узгодження пе-
ревіреного досвіду і фундаментальних знань.
Знання не здобуваються з позицій тільки їх
ефективного практичного використання, а
досвід часто обходиться без глибоких знань.

ІІ. Інноваційні підходи до якості освіти
На сучасному етапі розвитку освіти велика

роль у питаннях підвищення якості відводить-
ся освітній інноваційній діяльності. Інновацій-
на педагогічна діяльність характеризується
внесенням у навчально-виховний процес но-
вого, удосконаленням дій та рішень, спрямо-
ваних на досягнення поставленої цілі, в на-
шому випадку на підвищення якості освіти.
Слід усвідомлювати, що інноваційна педагог-
ічна діяльність впливає як на ставлення до
навчання, так і на стосунки між суб'єктами на-
вчально-виховного процесу. Інноваційна
діяльність залежить від готовності вчителя до
змін та характеризується спрямованістю на по-
зитивний результат за будь-яких умов: як ти-
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пових, прогнозованих, так і не завжди перед-
бачених та чітко визначених планом. Найбільш
виразним у такій професійній діяльності є те,
що для досягнення результату своєї діяльності
особистість повинна зовнішні наміри, мотиви
та цілі підпорядкувати своїй діяльності. Щоб
діяти нестандартно, вчителю потрібні не тільки
знання, уміння, навички, здібності, а й спря-
мованість на творчу діяльність, сформований
творчий стиль діяльності, розвинене креатив-
не мислення, відповідний комплекс властиво-
стей особистості, що в цілому уможливлює
експрес-аналіз ситуації, врахування умов і
особливостей діяльності, створення нових мо-
делей діяльності [6].

Готовність, як феномен соціально-ціннісної
резистентності (опірності) людини до зовнішніх
і внутрішніх впливів оточуючого середовища,
пов'язують із реалізацією у професійній діяль-
ності сформованого емоційно-вольового, інте-
лектуального, морально-психологічного потен-
ціалу особистості. Під готовністю загалом ро-
зуміють первісну фундаментальну умову ус-
пішного виконання будь-якої діяльності, яка по-
винна формуватися і вдосконалюватися як са-
мою людиною, так і системою зовнішніх чин-
ників. Стан готовності до діяльності розпочи-
нається з постановки цілі та формується на
основі потреб і мотивів. Далі відбувається роз-
робка плану, установки, моделі діяльності. На-
ступний крок - людина починає втілювати "го-
товність" у предметні дії, використовує засо-
би і способи діяльності, фіксує проміжкові ре-
зультати діяльності, порівнює їх із поставле-
ною метою, вносить корективи. Рушійною си-
лою цього процесу є домінуючий мотив.

Готовність до інноваційної діяльності вима-
гає включення компонентів, які формуються в
результаті спеціальної підготовки та можуть
розглядатися як можливість виявити стан го-
товності. Оскільки інноваційна педагогічна
діяльність являє собою цілеспрямоване, сис-
тематичне й послідовне впровадження в прак-
тику оригінальних, новаторських способів,
прийомів педагогічних дій і засобів, що охоп-
люють цілісний навчально-виховний процес
від визначення його мети до очікуваних резуль-
татів, вважаємо, що мобільна готовність має
дві складові: готовність до праці взагалі та го-
товність видозмінювати діяльність, запровад-
жувати інновації [6,7].

Перша характеризується психологічним
змістом праці (інтенсивністю спрямованості на
результат, мотивацією, цілями, суб'єктивною

цінністю праці, навичками працювати). Го-
товність до інноваційної діяльності залежить
від сформованості психологічної системи
діяльності та психологічних характеристик суб-
'єкта діяльності (рівня домагань, мотивації,
сформованого стилю діяльності та рівня орган-
ізації особистісних властивостей суб'єкта
діяльності).

Психологічний зміст готовності взагалі виз-
начає когнітивний, комунікативний та ситуатив-
но-орієнтаційний компоненти стану суб'єкта.
Всі компоненти стану готовності мають різне
функціональне навантаження на різних етапах
формування і актуалізації підготовленості. Ос-
кільки готовність - це не тільки принципова
можливість щось зробити, а і певний суб'єктив-
ний зміст, її слід розглядати як системну
єдність об'єктивного і суб'єктивного у всіх їхніх
зв'язках, взаємодії та взаємообумовленості.

Другою, підпорядкованою до першої, скла-
довою є "готовність до інноваційної діяль-
ності". Вона включає практично-мотиваційний,
змістовий та оцінювальний компоненти. Прак-
тично-мотиваційний компонент дає змогу вия-
вити професійно значущу потребу вчителя у
внесенні нового у практичну діяльність та мо-
тиви здійснення інноваційної діяльності.
Змістовий компонент передбачає сформовану
систему знань, умінь та навичок професійної
діяльності, суті та змісту інноваційної діяль-
ності, розуміння доцільності її використання;
оволодіння системою психолого-педагогічних
знань на рівні їх практичного застосування;
розвиненістю мисленнєвих процесів: аналізу,
синтезу, порівняння, моделювання тощо. Оці-
нювальний компонент забезпечує необхідний
рівень розвитку рефлексивної активності, адек-
ватну самооцінку тощо.

Вважаємо, що структура готовності до інно-
ваційної діяльності, з одного боку, має місти-
ти в собі усвідомлення і розуміння змісту про-
фесійної діяльності, з іншого - бачення себе у
професійній ролі, усвідомлення своїх мотивів
діяльності, здібностей, можливостей і бажан-
ня працювати ефективно, отримувати задово-
лення як від процесу, так і від результату до-
сягнень, спрямованість на самовдосконален-
ня. Виходячи з таких міркувань структура го-
товності вчителя до інноваційної діяльності
включає: когнітивний, практично-мотиваційний,
змістовий, комунікативний, ситуативно-орієн-
таційний, оцінювальний компоненти [7, 9].

Виходячи із змісту та структури готовності
до інноваційної діяльності можна визначити
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критерії та показники (засоби переконання)
сформованості означеної готовності. Оскіль-
ки критерій є сукупністю основних ознак або
властивостей, які розкривають рівень розвит-
ку відповідної характеристики, співвіднесемо
їх із структурними компонентами готовності, на-
звавши їх однойменно. Вкажемо також, що по-
казник завжди виступає мірилом, кількісною
характеристикою конкретного прояву тієї чи
іншої ознаки або властивості та розкриває їхню
сутність. Критерії готовності до інноваційної
діяльності з деталізацією змістових показників
подано в табл. 1.

Вище сказане дає можливість зробити вис-

новки про те, що тільки сам учитель може
сформувати власну готовність до інновацій-
ної діяльності. А для цього він має бути вмо-
тивований. Інститути післядипломної освіти
мають спрямовувати його до цього і допома-
гати: у формуванні професійних та загальних
компетенцій, розумінні змісту і суті інновацій-
ної діяльності, організаційно-педагогічних умов
її здійснення, поширенні передового педагогі-
чного досвіду інноваційної діяльності [8].

Загалом окреслена проблема віддзеркалює
світову тенденцію інноваційного розвитку
освітніх систем і досягнення відповідної якості
освіти. Сучасне європейське співтовариство

Таблиця 1 
Критерії та показники готовності вчителя до інноваційної діяльності  

Критерії Показники 

Когнітивний 

пізнавальний інтерес; мисленнєві здібності (дивергентність, 
гнучкість, дискурсивність мислення, швидкість та оригінальність 
вербальних асоціацій); обсяг безпосередньої слухової пам’яті; обсяг 
оперативної пам’яті; кмітливість; швидкість розумового процесу 

Практично-
мотиваційний 

структура ціннісних орієнтацій, спрямованість, мотивація досягнень, 
рефлексивна активність 

Змістовий 
професійні та загальні компетенції, індивідуальний стиль діяльності, 
розуміння потреби, змісту і суті інноваційної діяльності, знання 
організаційно-педагогічних умов її здійснення, вольові властивості 

Комунікативний 
уміння налагоджувати контакти та використовувати вербальні і 
невербальні засоби обміну інформацією; комунікативні якості 
ділового мовлення, сформованість рефлексивно-емпатійних умінь 

Ситуативно-
орієнтаційний 

уміння будувати план наступних дій, моделювати ситуації 
навчально-виховного процесу, симулювати навчальну діяльність 
учнів; адекватний рівень тривожності 

Оцінювальний самооцінка 

усвідомлює, що освіта, добробут і здоров'я лю-
дини - головні чинники якості її життя. Саме
тому якість освіти розглядається як головна
мета, пріоритет розвитку громадянського сус-
пільства. Європейська спільнота сприймає
якість освіти як об'єкт суспільного єднання й
консолідації національних освітніх систем. Зок-
рема, в Угоді про створення Європейського
Союзу констатується, що європейська
спільнота сприятиме розвитку якісної освіти,
заохочуючи співпрацю між країнами-членами
ЄС і, якщо треба, підтримуючи й доповнюючи
їхні дії, підвищуючи одночасно їх відпові-
дальність за зміст навчання й організацію

освітніх систем, культурну й мовну різно-
манітність. Такий суспільний вибір обумовле-
ний геополітичною конкуренцією між країнами,
зокрема в галузі інтелектуальних ресурсів,
адже у високотехнологічному постіндустріаль-
ному суспільстві якість освіти є головним ар-
гументом забезпечення відповідного рівня за-
гальної й фахової компетентностей людини, які
скеровуються на задоволення потреб особис-
тості, держави і суспільства загалом.

ІІІ. Підсумки
Якість освіти залежить від цілей і очікува-

них результатів, і тому головною метою якості
шкільної освіти є досягнення учнями такого
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рівня освіченості, який би відповідав їх особи-
стісному потенціалу і створював основу для
провадження освіти і власного розвитку.

Поняття "якості  знань" передбачає
співвіднесення видів знань (закони, теорії, ме-
тодологія тощо) з елементами змісту освіти й
тим самим з рівнями засвоєння. Якість знань
має такі характеристики:

- повноту знань про об'єкт;
- глибину - сукупність зв'язків і відношень

між знаннями;
- систематичність та системність знань;
- конкретність та узагальненість знань.
На сучасному етапі розвитку освіти велика

роль у питаннях підвищення якості відводить-
ся освітній інноваційній діяльності, яка харак-
теризується внесенням у навчально-виховний
процес нового, удосконаленням дій та рішень,
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Постановка проблеми. Сучасна систе-
ма освіти як ніколи потребує якісної

підготовки фахівців, оскільки в умовах швид-
козмінного світу освіта реально стає продук-
тивною силою й виступає гарантом національ-
ної безпеки держави, а соціально-економічний
розвиток суспільства все більше залежить від
знань та освіченості кожного громадянина.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Очевидно, зауважують учені В.Бондар, В.Ог-
нев’юк, О.Савченко та ін., доцільно перегля-
нути змістове наповнення підготовки та кур-
сової підготовки вчительських кадрів. Оскіль-
ки рівень підготовки вчителів, їх професійна
діяльність значною мірою визначають стан
освіти, рівень її запитаності, потреби часу в
застосуванні освітніх технологій.

Останнє все частіше входить в освітній
простір ВНЗ, наукову лексику вчених, педагогів

спрямованих на досягнення поставленої мети,
на підвищення якості освіти. Інноваційна педа-
гогічна діяльність впливає як на ставлення до
навчання, так і на стосунки між суб'єктами на-
вчально-виховного процесу, вона залежить від
готовності вчителя до змін та характеризуєть-
ся спрямованістю на позитивний результат за
будь-яких умов: як типових, прогнозованих, так
і не завжди передбачених та чітко визначених
планом. Щоб працювати інноваційно, вчителю
потрібні не тільки знання, уміння, навички,
здібності , а й спрямованість на творчу
діяльність, сформований творчий стиль діяль-
ності, розвинене креативне мислення, відпові-
дний комплекс властивостей особистості, що
в цілому уможливлює експрес-аналіз ситуації,
врахування умов і особливостей діяльності,
створення нових моделей діяльності.
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як освітні педагогічні навчальні технології.
Тлумачний словник визначає дане поняття

як сукупність прийомів, які застосовують у
якій-небудь справі, майстерності, мистецтві.

У педагогіці поняття «технологія» тлума-
чать як: мистецтво, майстерність, уміння, су-
купність методів обробки, зміни стану (В. Ше-
пель); складну процесуальну частину дидак-
тичної системи (М. Чошанов); систему засобів,
форм і способів організації освітньої взаємодії,
що забезпечують ефективне управління і реа-
лізацію освітнього процесу на основі комплек-
су цілей і певним чином сконструйованих
інформаційних моделей освоюваної реальності
— вмісту освіти.

З початку 80-х рр. все частіше у теорії і
практиці підготовки фахівців вживається термін
педагогічна технологія. Сутність її вчені тлу-
мачать як стрімкий розвиток науково-технічного
прогресу, який зумовив технологізацію не
тільки виробничої сфери, а й гуманітарної як
незадовільний стан традиційних форм і методів
навчання. 

В арсеналі педагогічної і психологічної літе-
ратури понад триста визначень поняття «пе-
дагогічна технологія». Ці визначення умовно
можна класифікувати за п’ятьма підходами: си-
стемний метод;  педагогічна система;
діяльність; спосіб організації навчального про-
цесу; моделювання навчального процесу.
Істотними ознаками їх є: діагностичне цілепок-
ладання і результативність; алгоритмізо-
ваність і проектованість; цілісність і керо-
ваність; коригованість.

Наведемо окремі з них: сукупність психо-
лого-педагогічних установок, що визначають
спеціальний набір і компонування форм, ме-
тодів, способів, прийомів навчання, виховних
засобів; вона є організаційно-методичний
інструментарій педагогічного процесу (Б.Т.Ли-
хачов); змістовна техніка реалізації навчаль-
ного процесу (В.П. Беспалько); опис процесу
досягнення планованих результатів навчання-
 (І.П. Волков); системна сукупність і порядок
функціонування всіх особистісних, інструмен-
тальних і методологічних засобів, використо-
вуваних для досягнення педагогічних цілей
(М.В. Кларін). 

У визначеннях відсутня єдина тенденція,
оскільки кожен із вчених витлумачує педагогі-
чну технологію як певну систему вказівок щодо
використання сучасних методів і засобів на-
вчання; як цілеспрямоване застосування
прийомів, засобів, дій для підвищення ефек-

тивності навчання; як цілісний процес визна-
чення мети, обґрунтування плану і програми
дій та навчальних методів [1, с. 125].

Л. Ващенко наголошує на тому, що інтен-
сивний розвиток і широке застосування педа-
гогічних технологій та її різновидів повинні
відповідати основним методологічним вимогам
(критеріям технологічності). Такими критерія-
ми, на переконання вченої, є: концепту-
альність (опора на певну наукову концепцію,
що містить філософське, психологічне, дидак-
тичне та соціально-педагогічне обґрунтуван-
ня досягнення освітньої мети; системність
(логіка процесу, взаємозв’язок усіх його час-
тин, цілісність); можливість управління (пе-
редбачає можливість діагностичного цілепок-
ладання, планування, проектування процесу
навчання, поетапну діагностику, варіювання
засобів та методів з метою корекції резуль-
татів); ефективність (за результатами й оп-
тимальними за витратами, що здатні гаранту-
вати досягнення певного стандарту освіти);
відтворюваність (можливість використання
(повторення, відтворення) педагогічної техно-
логії в інших ідентичних освітніх закладах,
іншими суб’єктами); візуалізація (характерна
для окремих технологій). Використання їх знач-
но змінить, запевняє вчена, характер праці і
місце людини у виробничому процесі, модиф-
ікує соціальну структуру сучасного суспіль-
ства, сферу діяльності і психологію вчителя.

У психології та педагогіці тренінг застосо-
вують як форму групової роботи, як один із
найбільш ефективних видів психологічного
впливу на особистість.

З аналізу наукових джерел зарубіжних уче-
них з’ясовуємо, що у Великій Британії у 80-х
роках ХХ ст. мали місце заняття «у формі тре-
нінгових людських стосунків» Ф.Кроса .

Представники неогуманістичної освіти вба-
чають у тренінгу підготовку вчителів через
«свободу навчання». Один із провідних теоре-
тиків феноменологічної освіти Ч. Гарднер
стверджує, що «значення знання полягає у
слухачеві, а не у змісті навчальної дисциплі-
ни», і слухач «відкриває для себе це значен-
ня, а вже потім співвідносить його із змістом».
Неогуманісти у підготовці педагогів спирались
на погляди А. Маслоу, який закликав до ство-
рення таких умов для навчання студентів, за
яких відбувалося б їх самопізнання, усвідом-
лення важливості своєї майбутньої професій-
но-педагогічної діяльності. Головне завдання
педагога, стверджував учений, полягає у за-
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лученні студента до процесу пошуку. На-
томість неогуманісти пропагують пізнання. Пе-
дагогічний процес будується ними за принци-
пом діалогу або полілогу і багатий на імпрові-
зацію. Результат такого навчання визначаєть-
ся у рівних стосунках між викладачем і слуха-
чем курсів підвищення кваліфікації у праві кож-
ного пізнавати світ без обмежень. Неогумані-
стична парадигма стоїть у витоках суб’єкт —
суб’єктної взаємодії. Вивчення сучасних інно-
ваційних реалій британської вищої педагогіч-
ної освіти дозволяє стверджувати, що орієн-
тиром у підготовці вчителя виступає форму-
вання інтелектуального, морального, творчо-
го спеціаліста, який здатен творчо програму-
вати навчання і поведінку учнів в організова-
ному ним педагогічному процесі.

Розробка нових інноваційних шляхів підви-
щення якості підготовки вчителів сьогодні ак-
туальна і в Росії. Так, Ф. Янушевич відмічає,
що педагогіка у своєму традиційному вигляді
поступово зникає і їй на заміну приходять су-
часні інноваційні педагогічні технології.

Ідея застосування « інноваційних педагогі-
чних технологій» оволодіває педагогічною дум-
кою російських педагогів. Починаючи з 70-их
років ХХ ст. це поняття трансформувалось від
уроку із застосуванням технічних засобів на-
вчання до системної організації навчального
процесу, яка забезпечує змістову і контролю-
ючу функції навчання.

Мета статті — обґрунтувати технологічні
підходи в системі післядипломної педагогіч-
ної освіти фахівців науковцями й практиками в
Україні та закордоном,указати на переваги
інноваційних технологій — тренінгу у форму-
ванні комунікативних здатностей учителя.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Застосування інноваційних педагогічних
технологій в системі підготовки педагогічних
кадрів активно розробляється і впроваджуєть-
ся вітчизняними вченими у ВНЗ (О. Біда,
В. Безрукова, В. Бондар, М. Вашуленко,
В. Гінецинський, З. Жуковська, І. Зязюн,
Б. Карпов, М. Кларін, Л. Коваль, О. Комар,
Н. Пометун, О. Савченко, Н. Тализіна, В. Та-
расов, Н. Щуркова, Д. Чернилевський, І. Ша-
пошнікова та ін.)

Учені передбачають, що саме інтерес буде
рушійною силою освітнього процесу у країні.
Відповідно, навчальний процес необхідно
структурувати так, щоб його домінантами були:
діалог, полілог, тобто на рівні міжособистісно-
го спілкування, у процесі якого відбуватиметь-

ся «поєднання особистісного досвіду люди-
ни з соціальним досвідом, відображеним і
закріпленим у наукових поняттях, які посту-
пово розширюються всередині себе, конк-
ретизуються, збагачуються змістом» [2,
с.15].

Конструювання інноваційного навчального
процесу у сучасній педагогічній літературі роз-
глядається з двох сторін: «навчання через
інформацію і навчання через діяльність» —
зазначає Д.В. Чернилевський [4].

У праці А.О. Вербицького [1] дано визначен-
ня контекстного навчання як концептуальної
основи інтеграції різних видів діяльності сту-
дентів (навчальної, наукової, практичної). Ним
виявлені форми організації діяльності сту-
дентів у контекстному навчанні: навчальна
діяльність академічного типу — квазіпрофе-
сійна діяльність — навчально-професійна
діяльність. Особливу роль у контекстному на-
вчанні відіграють активні форми й методи на-
вчання або технології активного навчання, які
спираються не тільки на процеси сприймання,
пам’яті, уваги, а передусім на творче, продук-
тивне мислення, поведінку, спілкування [2].

Підготовка вчителів початкових класів до
організації інтерактивного навчання школярів
будується за певними дидактичними принци-
пами, в яких відображаються специфічні пе-
дагогічні закономірності зазначеного процесу.
Під принципами підготовки вчителів до засто-
сування інтеракції розуміють найбільш за-
гальні провідні положення, що визначають
зміст, методику та проведення процесу відпо-
відної підготовки слухачів курсів, на основі яких
конкретні вихідні установки, правила, рекомен-
дації щодо досягнення цілей підготовки на ос-
нові пізнаних закономірностей. Вони стосують-
ся регулювання різноманітних і змістовних сто-
сунків учасників зазначеного процесу, визна-
чають діяльність педагога та навчально-пізна-
вальну діяльність учнів як об’єктів і суб’єктів
навчання, основні положення, на які опирають-
ся при викладанні навчальних дисциплін; виз-
начення змісту, методів і форм навчальної
діяльності тощо.

Узагальнення підходів до обґрунтування су-
часної системи принципів навчання та вихо-
вання, які існують на сьогоднішній день у пе-
дагогіці, урахування особливостей виховного
процесу у педагогічному навчальному закладі
України, вивчення практики курсової підготов-
ки вчителів початкової школи до застосуван-
ня інтеракції, а також узагальнення передово-
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го досвіду підготовки вчителів у різних ІППО
дали можливість визначити такі принципи
підготовки вчителів до застосування інте-
рактивних технологій: педагогізація підготов-
ки вчителів; формування творчої особис-
тості педагога; розвиток умінь і навичок
організації навчання; організація самоосві-
ти у професійній діяльності вчителів почат-
кової школи.

Світові інноваційні підходи вирізняються
широким застосуванням технологій активного
навчання, так як в них істотно змінюється і
роль того, хто навчає (замість ролі інформа-
тора роль менеджера), і роль тих, хто на-
вчається (інформація не мета, а засіб для зас-
воєння дій і операцій професійної діяльності).
Світова інноватика підтримує суб’єкт —
суб’єктні стосунки у навчально-виховному про-
цесі, що є рушійною силою фахової підготов-
ки учителів, в тому числі й учителів початко-
вої школи.

О.Савченко наголошує на тому, що «вихід-
ним у розробленні й застосуванні навчальних
технологій є правильне визначення та чітке
формулювання цілей навчання. Загальні, роз-
пливчасті цілі не сприяють вибору саме тих
методичних засобів, які гарантують досягнен-
ня певного результату. Тому найперша умова
використання навчальної технології — цілес-
прямування — конкретизація навчальної мети.
…Залежно від мети опрацювання матеріалу
визначається й очікуваний результат навчан-
ня. Надійним орієнтиром у конкретизації на-
вчального результату є вимоги навчальної
програми до навчальних досягнень учнів.
Структура цих вимог відповідає елементам
предметних компетентностей: знання, розумі-
ння, застосування, виявлення ставлення» [3,
с. 290]. Там само читаємо: «Істотною ознакою
технології є досить детальний опис кожного
кроку на шляху досягнення результату та обо-
в’язковість відтворення способу дії».

Застосування навчальних технологій зале-
жить від певних умов: минулого і теперішньо-
го досвіду вчителя; наявності мотивації навчан-
ня; атмосфери комфорту і взаємоповаги; виз-
начення цілей навчання; активного прилучен-
ня учасників до процесу навчання; врахуван-
ня здібностей (темперамент, сприймання,на-
хили до певної галузі науки); надання можли-
вості самореалізації і самоконтролю учасни-
кам навчального процесу.

Треба наголосити на тому, що при органі-
зації курсової підготовки (підвищення квалі-

фікації) вчителів початкової школи до ово-
лодіння ними інтерактивними технологіями
для проведення будь-яких видів занять із за-
стосуванням інтерактивних технологій необ-
хідна підготовка викладача і послідовне зви-
кання до такої роботи слухачів курсів.

Для успішного проведення занять за інте-
рактивними технологіями необхідно дотриму-
ватись певних правил і структури інтерактив-
ного заняття.

Заняття з використанням інтерактивних тех-
нологій доцільно проводити в колі, щоб всі
учасники навчального процесу (і викладач у
тому числі) бачили один одного, для кращого
сприйняття та створення позитивної, невиму-
шеної атмосфери. Тому доцільно педагогу на
початку заняття провести вправу «Криголам»
з метою налагодження комфортних умов
спілкування (обходитись без частки не, ста-
ратись замінити слово з не на інше: «не пере-
бивати один одного» — «бути толерантними»).
Учасники повинні намагатись уникати слова
«розподілятись», «розділитись» у групи, пари,
трійки... Учасники навчального процесу об-
’єднуються у пари, трійки, групи тощо. Вже на
занятті таким чином закладається здатність
учасників до об’єднання, до спільної діяль-
ності, до взаємодії.

Усе, що пропонують учасники навчального
процесу, має бути прийняте і обговорене. Ми
не даємо оцінки у вигляді «правильна
відповідь», «неправильна відповідь», «добре»,
«погано». Викладач на занятті лише допома-
гає опанувати інформацію аудиторії і прийня-
ти власні рішення, висновки тощо. Обов’язко-
во треба стежити за тим, щоб хтось не зали-
шився поза увагою або не взяв участі в обго-
воренні.

Рішення груп, особистостей треба сприй-
мати серйозно для налагодження процесу на-
вчання у взаємодії і розвитку навичок критич-
ного мислення. Можна допускати жарти, гово-
рити компліменти, підбадьорювати, бажано
лише не відволікати увагу учасників і з пова-
гою ставитись до всіх виступів. Під час про-
ведення дискусії намагатися обійтись без си-
туації домінування будь-кого над групою. Для
цього доцільно зауважити: «Я б хотіла (хотів),
щоб усі мали можливість висловитись», «А
тепер послухаємо, що скаже хтось інший
(інша)».

У процесі проведення занять доречно уни-
кати закритих запитань, тобто таких, на які
можна дати відповіді «так» або «ні». Вживати
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треба відкриті запитання, які починаються
зі слів «як», «чому», «який». Необхідно зао-
хочувати всіх учасників навчального проце-
су до висловлення своїх думок, ідей тощо.
Демонструвати увагу до всіх, дякуючи кож-
ному за запитання і за відповідь. Це стиму-
лює присутніх і надалі ділитись своєю інфор-
мацією, яку в інший спосіб вони б вагались
висловити, або вважали за недоцільну.

В аудиторії бажано працювати не з дош-
кою і крейдою, а на великих аркушах паперу
(1/2 ватмана) писати різнокольоровими мар-
керами. Це робиться для того, щоб інформа-
ція зберігалась протягом заняття, якщо по-
трібно — і на наступному занятті. Треба пам’-
ятати і про те, що писати краще чорним, синім,
а підкреслювати — червоним маркером.

За інтерактивними технологіями найкраще
працюється з аудиторією у 20-26 осіб, так як
групова робота вважається ефективною, якщо
буде організована з групою у 5-6 учасників, а
також проведення дискусії, дебатів (об’єднан-
ня у 2, 3, 4 групи).

Кожна інтерактивна вправа умовно скла-
дається з трьох частин: інструкція, дія, реф-
лексія. Викладач обов’язково дає завдання,
або ставить проблему чи запитання. Далі йде
обдумування, обговорення, запис відповідей,
пояснення. Обов’язково викладач повинен дати
аудиторії можливість відрефлексувати: «Що
було важко?», «Що було цікавим?», «Як вам
працювалось над нетиповим запитанням?»
тощо. Всі бажаючі мають висловитись.

У процесі підготовки даються слухачам різно-
манітні завдання: від теоретичних до практичних.
Особлива увага наголошується на формах про-
ведення, оскільки заняття проводяться у формі
тренінгу. Інтерактивні технології досить не прості
для відтворення, тобто «прочитати, побачити —
це не те, що відразу можна зробити самому».
Тому заняття зі слухачами по засвоєнню інтерак-
тивних технологій проводяться у формі тренінгу.

Під час тренінгу створюється неформаль-
не, невимушене спілкування, яке відкриває пе-
ред групою безліч варіантів розвитку і вирі-
шення проблеми, заради якої вони зібралася.
Як правило, учасники у захваті від тренінго-
вих методів,тому що вони роблять процес на-
вчання цікавим, не обтяжливим.

Тренінг і традиційна форма навчання мають
суттєві відмінності. Традиційне навчання
більше орієнтоване на правильну відповідь
і за своєю сутністю є формою передачі

інформації на запитання і пошук. На відміну
від традиційних, тренінгові форми навчан-
ня повністю охоплюють весь потенціал лю-
дини: рівень та розвиток її компетентності
(соціальної, емоційної та інтелектуальної),
самостійність, здатність до прийняття
рішень, взаємодії тощо. Звичайно, тради-
ційна форма передачі знань не є сама по
собі чимось негативним, проте в світі швид-
ких зміні безперервного старіння знань тра-
диційна форма навчання має звужені рамки
застосування. Оскільки час перебування на
курсах перепідготовки обмежений, а обсяг
інформації великий, то доцільно перевагу
надати саме тренінговим формам навчан-
ня. Як і будь-яке навчальне заняття, прове-
дення тренінгу включає: інформування та
набуття учасниками тренінгу навичок та
умінь брати участь в інтерактивно організо-
ваній навчальній роботі і в подальшому само-
му організовувати її; опанування різними гру-
пами інтерактивних технологій; зменшення чо-
гось небажаного (прояв поведінки, стилю, не-
ефективного спілкування, особливостей реа-
гування тощо); зміна погляду на процес на-
вчання як такий, що може приносити наснагу
та задоволення; підвищення здатності учас-
ників до позитивного ставлення до себе та
життя; пошук ефективних шляхів розв’язання
поставлених проблем завдяки об’єднанню в
тренінговій групі різних за віком, характером,
темпераментом, емпіричним досвідом та інши-
ми якостями слухачів, котрі у процесі обгово-
рення впливають на вирішення зазначеної про-
блеми.

Висновок та перспективи подальшого
дослідження. Застосовуючи будь-які на-
вчальні технології під час організації навчан-
ня на курсах підвищення кваліфікації, ми ко-
ристуємося порадами О. Савченко, сутність
яких полягає у наступному: аналіз навчальної
ситуації й визначення її мети в контексті зав-
дань предмета (теми уроку); чітке визначення
змісту й структури очікуваного результату зас-
воєння навчального матеріалу; прогнозуван-
ня кроків навчальної діяльності учнів для до-
сягнення очікуваної мети; передбачення спо-
собів зворотного зв’язку з учнями під час зас-
тосування технології та способів корекції до-
сягнень; передбачення процедури оцінюван-
ня навчальних досягнень учнів; рефлексія вчи-
теля щодо визначення ефективності обраної
технології» [3, с. 292-293].
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Однією з умов підвищення ефективності
виховання старшокласників як

суб’єктів громадянського суспільства у позак-
ласній діяльності визначено готовність пе-
дагога до фасилітації процесу становлення
учнів старших класів як активних, самостійних
та відповідальних суб’єктів громадянського
суспільства, що, у свою чергу, забезпечува-
тиме розвиток і саморозвиток учнівської мо-
лоді у цьому контексті.

Педагог-фасилітатор виховний процес роз-
глядає як співтворчість вчителя та учнів,
спільний пошук, суб’єкт-суб’єктну взаємодію,
спрямовану на узгодження зовнішніх впливів
із внутрішніми властивостями особистості ви-
хованця, що забезпечує зміни у її свідомості
та поведінці. Саме такий підхід забезпечує на-
лагодження своєрідного виду міжособистісних
взаємовідносин, які сприяють саморозвитку й
самореалізації зростаючої особистості, спо-
нукають її до виявлення активних зусиль щодо
розкриття власних внутрішніх потенцій.

Фасилітація розвитку і саморозвитку стар-
шокласників як суб’єктів громадянського сус-
пільства спрямована також на актуалізацію
життєвих ресурсів особистості, потреби в осо-
бистісному зростанні у цьому аспекті, підтрим-
ку прагнення вихованця до самовдосконален-
ня, самореалізації, саморозвитку, сприяння ус-
відомленню ним себе як самоцінності [3, с.8].

У процесі фасилітації становлення стар-
шокласників як суб’єктів громадянського сус-
пільства класний керівник має налагодити таку
педагогічну взаємодію, яка надихатиме й спо-

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ФАСИЛІТАЦІЇ ПРОЦЕСУ
СТАНОВЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
нукатиме вихованця до інтенсивної, свідомої
самозміни відповідно до особистісно пріори-
тетних сенсів життєдіяльності у соціальній,
економічній, політичній та духовній сферах сус-
пільного життя, тим самим актуалізуючи про-
цес його спрямованого і продуктивного само-
розвитку.

Для здійснення ефективної фасилітації про-
цесу становлення старшокласників як суб’єктів
громадянського суспільства педагогам по-
трібно мати необхідний обсяг теоретичних знань
у цьому контексті, а також на практичному рівні
опанувати технологію виховання старшоклас-
ників як суб’єктів громадянського суспільства
у позакласній діяльності.

Для цього спільно з методичними служба-
ми та психологами було скореговано систе-
му методичної роботи експериментальних на-
вчальних закладів, у рамках якої передбача-
лось не лише опанування педагогами експе-
риментальних класів сукупності знань, необхі-
дних для здійснення фасилітації зазначеного
виховного процесу, вмінь та навичок практич-
ного вирішення завдань виховання старшок-
ласників як суб’єктів соціальної, економічної,
політичної та духовної сфер суспільного жит-
тя, а й удосконалення спроможності здійсню-
вати рефлексію власної педагогічної діяль-
ності.

Перед організаторами методичної роботи
було поставлено завдання розвитку у класних
керівників навичок аналізу ходу реалізації роз-
робленої нами технології, вміння прогнозува-
ти розвиток учнів старших класів у контексті
дослідження, передбачати можливі потреби й
проблеми учнівської молоді у процесі їхнього
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становлення як суб’єктів громадянського сус-
пільства, коректування на цій основі змісту і
форми виховної взаємодії.

Розроблена нами «Програма підготовки пе-
дагогічних працівників до фасилітації станов-
лення старшокласників як суб’єктів грома-
дянського суспільства» складалась із трьох
модулів: «Суспільно-гуманітарні аспекти ви-
ховання старшокласників як суб’єктів грома-
дянського суспільства у позакласній діяль-
ності», «Психологічні засади виховання стар-
шокласників як суб’єктів громадянського сус-
пільства», «Технологія виховання старшоклас-
ників як суб’єктів громадянського суспільства
у позакласній діяльності».

У ході опанування модулю «Суспільно-гу-
манітарні аспекти виховання старшоклас-
ників як суб’єктів громадянського суспіль-
ства у позакласній діяльності» класними ке-
рівниками експериментальних класів були ус-
відомлені знання про сутність цінностей де-
мократії, основних понять у сфері громадянсь-
кого суспільства, а також вчителі детально
розглянули зміст і структуру поняття «стар-
шокласник як суб’єкт громадянського суспіль-
ства».

Значна увага в рамках методичної роботи
приділялась сприянню усвідомленню педаго-
гічними працівниками змісту основних понять
у сфері саморозвитку та самоактуалізації
(самопізнання, самовизначення і самореалі-
зації) старшокласника як суб’єкта громадянсь-
кого суспільства.

Для ефективної фасилітації саморозвитку
старшокласників у контексті досліджуваної теми,
організації їх активної цілеспрямованої діяльності
щодо зміни самих себе та способів свого існу-
вання в економічній, соціальній, політичній та
духовній сферах суспільно-політичного життя
класні керівники потребували поліпшення пси-
хологічної обізнаності у цьому аспекті.

Зупинимось більш докладно на висвіт-
ленні змісту й організаційних форм навчан-
ня класних керівників експериментальних
класів за модулем «Психологічні засади ви-
ховання старшокласників як суб’єктів гро-
мадянського суспільства». Модуль включав
вивчення тем: «Рефлексія як механізм роз-
витку і саморозвитку старшокласника як суб-
’єкта пізнання та діяльності», «Самооцінка
як механізм саморозвитку старшокласника
як суб’єкта громадянського суспільства»,
«Формування готовності старшокласників
до суб’єктної активності у суспільно-політич-

ному житті».
У ході навчання педагоги мали змогу краще

усвідомити сутність рефлексії як механізму
самосвідомості особистості-суб’єкта, що по-
лягає в осмисленні й переосмисленні власних
образів «Я», виробленні нових знань про са-
мого себе; як способу самопізнання, завдяки
якому уможливлюється усвідомлення й регу-
ляція життєдіяльності людини та з’являється
перспектива принципово нового типу її взає-
модії з дійсністю. Були виокремлені такі важ-
ливі для виховання старшокласників як
суб’єктів життєдіяльності положення:

- рефлексія, як особистісна здатність,
впливає на перебіг процесів самоприйняття,
самоставлення й самооцінювання;

- поява у особистості здатності до реф-
лексії свідчить про виникнення нових самосу-
б’єктних відносин, змістом яких є дійове став-
лення суб’єкта не лише до діяльності, а й до
себе як діяча;

- особистісна рефлексія — це не лише
знання суб’єкта про себе і свою діяльність, а
й уявлення про те, як сам суб’єкт та його
діяльність сприймається іншими («Я знаю»,
«Я знаю, що я знаю», «Я знаю, що ти знаєш,
що саме я знаю»);

- особистість-суб’єкт більш адекватно
оцінює себе і власну діяльність у процесі
аналізу і розуміння власної поведінки, у ре-
зультаті співвіднесення власних почуттів,
переживань та діяльності з домаганнями
інших людей, із соціальними очікуваннями,
коли людина визначається стосовно конк-
ретних явищ, сфер діяльності, окремих осіб,
цінностей, норм і правил поведінки тощо;

- особистісна рефлексія уможливлює
внутрішню самоорганізацію суб’єкта, його
вміння розподіляти час і сили для ефективної
діяльності, стимулює його роботу з виявлен-
ня й усвідомлення життєвих цінностей, уточ-
нення перспективних планів свого успішного
майбутнього.

Під час спаринг-партнерства було висвіт-
лено три основні варіанти інтерпретації сут-
ності самооцінки:

1. Як емоційно-ціннісне ставлення суб’єкта
до самого себе, самооцінка є складовою
«Я-концепції», яка відображає ступінь прий-
няття себе, міру розвитку почуття самопова-
ги, відчуття власної цінності й позитивного
ставлення до всього, що входить до сфери
«Я». У цьому контексті наголошувалось, що
низька самооцінка може призвести до само-
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заперечення, самонеприйняття, негативного
ставлення до власної особистості. Люди з
низькою самооцінкою мають негативні уяв-
лення щодо самоефективності, сумніви щодо
здатності приймати самостійні рішення та ре-
алізовувати соціальні задачі; вони сфокусо-
вані на самозахисті й мотивовані не на досяг-
нення високих результатів, а на уникнення не-
вдач. Отже, старшокласники із низькою само-
оцінкою потребують корекційної роботи.

2. Самооцінка — це «образ Я» у самосвідо-
мості суб’єкта: вона узагальнює набутий досвід
людини, а також організує та структурує нову
інформацію у сфері «Я» (уявлення про себе,
свої можливості, вміння, якості та досвід), тоб-
то фіксує нові знання індивіда про себе.

3. Самооцінка — це критична позиція суб-
’єкта по відношенню до власного потенціалу;
це не констатація цього потенціалу, а його
оцінка відповідно до прийнятої суб’єктом сис-
теми цінностей. У цьому контексті поняття
«образ Я», «самооцінка» та «самоставлення»
за своїм змістом є окремими дефініціями: «об-
раз Я» є комплексом знань людини про себе,
який дає відповідь на запитання «Що я маю?»,
«Чим я володію?», «Що мені притаманне?»;
самооцінка ж на основі критичного ставлення
до оцінювання компонентів «образу Я» дає
відповідь на запитання «Чого це варте?» та
«Що це означає?»; нарешті, само ставлення
— це стійке почуття людини по відношенню
до себе, що формується на основі самооцінки
і характеризується прийняттям або неприйнят-
тям себе. Наголошувалось на взаємозв’язку
цих трьох феноменів: «образ Я» суб’єкта є не-
обхідною інформацією для самооцінки, само-
оцінка ж, по-перше, задає модус самоставлен-
ня, а по-друге, слугує джерелом поповнення
знань людини про саму себе, але знань, що
пройшли оцінювання.

Під час педагогічних майстерень педаго-
гами було виокремлено низку теоретичних
положень, важливих для виховання стар-
шокласників як суб’єктів життєдіяльності у
різних сферах громадянського суспільства:

- передумовою виникнення самооцінки є
усвідомлення особистістю самої себе, своїх
фізичних, психологічних, інтелектуальних і мо-
ральних особливостей, власних здібностей,
вчинків, мотивів та цілей поведінки і діяль-
ності, свого ставлення до оточуючих і самого
себе, своїх сил і можливостей для досягнен-
ня конкретних цілей;

- стрижень самооцінки складають прий-

няті суб’єктом цінності, що визначають спе-
цифіку її функціонування як механізму са-
морегуляції та самовдосконалення;

- розвиток у старшокласників вміння
здійснювати самооцінку є важливою умовою
їх становлення як активних суб’єктів життєді-
яльності, що вміють визначати цілі власної
діяльності, бачити і враховувати умови її реа-
лізації, планувати програми дій, використову-
вати інформацію про досягнені результати,
вміти їх оцінювати та корегувати.

Важливим фрагментом підготовки педагогів
до фасилітації процесу становлення старшок-
ласників як суб’єктів громадянського суспіль-
ства став педагогічний порадник на тему
«Особливості становлення Я-концепції учні-
вської молоді». У пораднику зазначалось, що
у цей віковий період відбувається поступовий
перехід від оцінки, отриманої від дорослих, —
до самооцінки, виникає прагнення до саморе-
алізації, здатність до постановки перспектив-
них задач власної життєдіяльності, складаєть-
ся система поглядів на світ і своє місце у ньо-
му, спостерігається конструктивне прийняття
себе, самоповага, саморегуляція, орієнтація
на власні погляди та переконання. Самопізнан-
ня й самовизначення учнівської молоді пов’я-
зане з усвідомленням себе як індивідуальної
особистості, яка відкриває для себе соціаль-
ний світ з проекцією на майбутнє доросле жит-
тя. Базовою потребою учнівської молоді є
вибір життєвого маршруту [1, с. 45].

Життєвий маршрут — це окреслений самим
суб’єктом власний життєвий план з чітко виз-
наченими цілями і задачами на кожному віко-
вому етапі свого розвитку. Наголошувалось,
що у старшокласників уявлення про життєвий
маршрут ще досить не сформовані й не виок-
ремлюються від їхніх мрій. Сам же процес виз-
начення учнями власного життєвого маршру-
ту ускладнюється тим, що юнаки та дівчата
часто не мають уявлення про способи досяг-
нення кінцевого результату, а батьки й педа-
гоги нерідко стикаються з сумнівами щодо пра-
вильності своїх порад.

З огляду на зазначене, одним із пріоритет-
них аспектів фасилітації становлення старшок-
ласників як суб’єктів громадянського суспіль-
ства, який має враховувати педагог, є органі-
зація зустрічей із людьми, що досягли успіху в
особистому, професійному та суспільно-по-
літичному житті. Це допоможе усвідомити мо-
лодій людині те, що її життя повинно мати сенс
і мету, сприятиме визначенню виду діяльності,
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професії, яка зможе дати найбільше задово-
лення, можливості найкращої реалізації себе,
виявленню власних якостей та становленню
як необхідної і корисної суспільству особис-
тості.

Формування готовності старшокласників до
суб’єктної активності у суспільно-політично-
му житті — пріоритетна передумова успішної
діяльності учнівської молоді як суб’єктів різних
сфер життя громадянського суспільства, яка
охоплює такі елементи: 1) позитивне ставлен-
ня до діяльності; 2) необхідні для цього знан-
ня, вміння, навички, цінності; 3) адекватні ви-
могам діяльності якості характеру, здібності,
мотивація [4, с. 42-45].

Корисним для педагогів був розгляд струк-
тури готовності старшокласників до діяльності
як суб’єктів громадянського суспільства, що
містить чотири взаємопов’язані компоненти: мо-
тиваційний (спонуки-мотиви у різних формах —
інтерес, потреба, бажання, переконання, світог-
ляд, ідеал тощо), когнітивний (знання способів
діяльності відповідно до соціальних ролей у
кожній із сфер суспільно-політичного життя), опе-
раційно-процесуальний (сформованість вмінь та
навичок, необхідних для здійснення різних видів
діяльності та набуття відповідного досвіду) та
емоційно-вольовий (здатність до свідомої регу-
ляції своєї поведінки і діяльності як суб’єктів гро-
мадянського суспільства).

Важливим етапом теоретико-практичних
семінарів став розгляд педагогічними пра-
цівниками трьох варіантів формування мо-
тиву, представлених у доробку Є.П. Ільїна [2,
с. 31-37].

Перший варіант — це формування мотиву,
коли стимулом є потреба. У цьому випадку
послідовність така:

1. Формування первинного (абстрактного)
мотиву на основі прийняття людиною стиму-
лу як особистісно значущого. Під впливом цьо-
го первинного мотиву виникає стремління
(спонука) до пошуку конкретної мети.

2. Пошукова активність (внутрішня та зов-
нішня), що пов’язана із добором можливих за-
собів задоволення потреби у даних обставинах.
Внутрішня пошукова активність пов’язана зі
складною розумовою діяльністю людини, у ході
якої вона на основі усвідомлення конкретних
умов обирає можливі засоби реалізації потре-
би. Зовнішня пошукова активність здійснюєть-
ся людиною тоді, коли вона потрапляє у не-
знайомі обставини або не володіє необхідною
інформацією для прийняття рішення.

3. Вибір конкретної мети й формування на-
міру її досягти. Отже, завершується форму-
вання конкретного мотиву, тобто відбуваєть-
ся перетворення стимулу в усвідомлену спо-
нуку до дії та вчинку, пробудження волі, ви-
никнення наміру досягти поставлену мету.
Вибір конкретного предмета і способу задо-
волення потреби, пов’язаний із прийняттям
рішення, яке може обґрунтовуватись мораль-
ними й світоглядними настановами людини.

Другий варіант формування мотиву зу-
мовлений зовнішніми стимулами (сигнала-
ми, проханнями, вимогами тощо). У цьому
випадку послідовність така:

1. Сприйняття зовнішнього стимулу.
2. Усвідомлення смислу й значущості зов-

нішнього стимулу для конкретної людини у да-
ний момент.

3. Прийняття зовнішніх вимог, виникнення
бажання й прагнення відреагувати на них.

Отже, у цьому випадку мотив виникає як
результат формування потреби: усвідомлен-
ня необхідності щось зробити базується на
потребі, яка актуалізується саме цим розумі-
нням. У цьому варіанті людина сприймає
зовнішній стимул як конкретну мету.

Третій варіант формування мотиву пов’я-
заний із уже наявною у людини мотиваційною
установкою. У цьому випадку вся внутрішня
пошукова активність була здійснена особисті-
стю-суб’єктом завчасно. Якщо в якості стиму-
лу виступає сигнал щодо початку якоїсь дії чи
діяльності, то мотиваційна установка вияв-
ляється в очікуванні цього сигналу й готовності
на нього зреагувати за умов завчасно визначе-
них мети та плану діяльності [2, с. 31-37].

Отже, результатом навчання педагогів ста-
ло усвідомлення ними сутності мотиву як пси-
хологічного феномену, що пов’язаний із спря-
мованістю, діяльністю й поведінкою особис-
тості, із прийняттям рішення, моральним ви-
бором, саморегуляцією власних дій і вчинків.
Корисними стали знання про різні варіанти
формування мотивів у процесі мотивації стар-
шокласників до самоактуалізації як суб’єктів
громадянського суспільства.

Значна частина годин методичної роботи
за модулем «Технологія виховання старшок-
ласників як суб’єктів громадянського суспіль-
ства у позакласній діяльності» була проведе-
на у формі практикумів, під час яких класні
керівники у формі ділової гри опановували кон-
кретні методи та прийоми сприяння станов-
ленню й розвитку учнівської молоді як
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Мартинюк І. В.

Основною метою сучасної освіти є ціннісно
зорієнтована особистість, яка прагне до

індивідуально-психологічного розвитку та бажає
більш глибоко зрозуміти себе, розібратися у своїх
почуттях, настроях, думках, відносинах.

Проте ми маємо розуміти, що процес вход-
ження особи в світ, з його законами та принципа-
ми життєдіяльності, складає об’єкт педагогічної
роботи. І тому неможливо уявити собі навчаль-
но-виховний процес, його учасників без форму-
вання у них соціально-педагогічної компетентності
і, особливо, психологічної.

Сучасні дослідники визначають психологіч-
ну компетенцію як уміння людини (в нашому
випадку учня, вчителя, батька) адекватно оціни-
ти власні здібності, можливості, рівень домагань,
психологічні особливості; вибрати найефективні-
ший варіант поведінки в тій чи іншій ситуації;
регулювати власні емоційні стани, долати кри-
тичні педагогічні ситуації тощо.

Велику роль у формуванні психологічної ком-
петентності учасників навчально-виховного про-
цесу відіграють працівники психологічної служ-
би системи. Серед основних завдань, які стоять
перед ними, є сприяння повноцінному розвитку
особистості вихованців, учнів на кожному віково-
му етапі, створенні умов для формування у них
мотивації до самовиховання і саморозвитку; за-

ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

безпечення індивідуального підходу до кожного
учасника навчально-виховного процесу на основі
його психолого-педагогічного вивчення; профілак-
тика і корекція відхилень в інтелектуальному і
психофізичному розвитку вихованців, учнів; підви-
щення рівня психологічної компетентності усіх
учасників навчально-виховного процесу; раннє
виявлення та створення психолого-педагогічних
умов для соціалізації дітей з особливостями пси-
хофізичного розвитку.

Проаналізувавши діяльність спеціалістів щодо
формування психологічної компетентності в учнів,
вчителів та батьків, можна укласти схему роботи
в цьому напрямі.

Діяльність психолога з дітьми починається із
діагностики, яка лежить в основі подальшої ко-
рекційної, розвивальної та профілактичної робо-
ти.

Починаючи з 2008 року, працівники психологі-
чної служби розробляють психокорекційні комп-
лекси з основних напрямків роботи (готовність
дитини до навчання в школі, адаптація школярів
до навчання в середній ланці освіти (5 клас),
рівень розвитку пізнавальних процесів, профорі-
єнтація, супровід профільного навчання т.д.). Ці
комплекси дають можливість узагальнити та упо-
рядкувати напрацювання спеціалістів з дослід-
жуваного питання, адже до нього входять діагно-
стичний, корекційний, профілактичний та про-
світницький блоки.

суб’єктів соціальної, економічної, політичної та
духовної сфер громадянського суспільства.

На підсумковому занятті за розробленою
нами програмою класні керівники висловлю-

вали свою впевненість у готовності до реа-
лізації технології виховання старшокласників
як суб’єктів громадянського суспільства у
позакласній діяльності.
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Випуск інформаційних 
вісників, бюлетенів  

Індивідуальне 
консультування 

Розробка і надання 
рекомендацій  

Індивідуальне 
консультування 

Індивідуальне та 
групове консультування 

Проведення виховних 
годин, годин спілкування 

Проведення занять,  
тренінгів, рольових ігор 

корекція та розвиток 
індивідуально-
психологічних 
особливостей 

вивчення психологічних 
особливостей 

дитини/колективу 

Робота  з  дітьми 

Напрями роботи 
працівників соціально-психологічної служби школи 

для формування психологічної компетентності 
 

 

Робота  з вчителями Робота з батьками 

просвіта/консультування з 
актуальних питань 

навчально-виховного 
процесу, особистісної сфери 

психологічна 
просвіта/консультування  

з питань розвитку та 
особливостей особистості 
у різних вікових періодах;  

навчально-виховного 
процесу; конфліктології; 

сімейного виховання і т.ін. 
 

Проведення психологічних 
тренінгів 

Виступи на педагогічних 
радах, методичних 

засіданнях 

Виступи на батьківських 
зборах, «університетах» 

Діагностичний блок формується на основі
переліку психодіагностичного інструментарію,
розробленого психологом або соціальним пе-
дагогом. Просвітницький блок може бути спря-
мований на роботу з досліджуваного питання
не лише з дітьми, але й вчителями та батька-
ми.

Психологічною службою м.Малина розробле-
но та затверджено комплекси: "Готовність дити-
ни до навчання", "Розвиток почуттів молодшого
школяра", "Адаптація учнів 5-го класу на навчан-
ня у середній ланці освіти", "Психологічна го-
товність до шкільного навчання дітей старшого
шкільного віку".

З метою формування психологічної компетен-
тності спеціалісти організовують та проводять в
навчальних закладах тренінги, рольові ігри ("Мо-
ральне переконання та вчинки у житті колекти-
ву", "Як встановити контакт?", "Мої права та пра-
ва інших людей"), психологічні години, години
спілкування ("Темперамент", "Як позбутись агре-
сивності", "Воля і її розвиток", "Хто такі генії ко-

мунікабельності?", "Уміння володіти собою", "Кон-
флікти у нашому житті. Шляхи виходу", "Форму-
вання вмінь саморегуляції", "Шляхи формування
толерантності", "Як досягнути мети?").

У деяких навчальних закладах діють школи
взаємин ("Учень і вчитель: стиль взаємосто-
сунків"), клуби спілкування для школярів.

Робота психологів та соціальних педагогів з
педагогічними працівниками, у своїй більшості,
спрямована на просвіту та консультування їх з
актуальних питань навчально-виховного проце-
су, особистісної сфери.

У закладах освіти м.Малина практикують про-
ведення психологічних семінарів, семінарів-прак-
тикумів, семінарів-тренінгів; працівники психоло-
гічної служби - активні учасники засідань мето-
дичних об'єднань, консиліумів, педагогічних рад.

Серед таких заходів слід відзначити:
- психолого-педагогічні семінари: "Чинники

агресивності дітей", "Корекційно-розвивальна
робота психолога в ЗНЗ та ДНЗ", "Психологічна
профілактика суїцидальних тенденцій в учнів-
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ському середовищі", "Психологічні засади підви-
щення результативності навчальних досягнень
учнів", "Позитивне ставлення до толерант-
ності", "Психологічне забезпечення превентив-
но-профілактичної роботи з дітьми "групи ри-
зику", "Гіперактивні діти. Корекційно-розви-
вальні технології подолання проблеми само-
контролю молодших школярів", "Особистісне
зростання педагога";

- консиліуми: "Адаптація учнів 5-х класів до
навчання в середній школі", "Адаптація учнів до
навчання у школі (1-й клас)".

Метою взаємодії психолога з батьками є ство-
рення найсприятливіших умов освіти, виховання
та розвитку дітей. При взаємодії з батьками пси-
холог повинен дотримується принципів доброзич-
ливості, логічності, доступності і конфіденційності
по відношенню до батьків та дітей.

Організовуючи співпрацю з даною категорією,
необхідно враховувати особливості сім'ї, її став-
лення до школи та освіти.

Психологічне просвітництво батьків полягає у
формуванні в них певного рівня психологічних
знань, бажання використовувати їх в інтересах
власного розвитку. Психолого-педагогічне кон-
сультування може бути організоване як на запит
батьків, так і за ініціативи психолога.

У навчальних закладах міста Малина з метою
формування психологічної компетентності
батьківської громадськості спеціалісти служби
практикують проведення лекторіїв
("Батьківські міфи"), психолого-педагогічних
консультацій ("Вчитель і сім'я: етика взаємос-
тосунків"), "круглих столів", тренінгів, всеобучів,
батьківських "університетів". Разом з цим прак-
тичні психологи та соціальні педагоги постійно
виступають на батьківських зборах ("Психо-
логічні особливості дітей шестирічного віку",
"Адаптація ліцейних класів", "Як виховати ди-
тину, не завдаючи шкоди її психічному та фізич-
ному здоров'ю", "Психологічні умови розвитку
духовного світу старшокласників", "Погляди на
життя та життєві цінності", "Адаптація учнів
1-х класів до навчання в школі", "Роль батьків у
адаптації учнів з особливими освітніми потре-
бами до інклюзивного навчання"), засіданнях
батьківських комітетів.

За консультацією до психологів часто звер-
таються батьки, які потребують психологічної

підтримки або допомоги в питаннях розвитку,
виховання і навчання власних дітей.

Практичні психологи та соціальні педагоги
виготовляють та розповсюджують велику
кількість матеріалів просвітницького характе-
ру (брошури, бюлетені, буклети т.д.)

З упровадженням у систему освіти м.Малина
інклюзивного навчання неабияка відповідальність
лягає на працівників психологічної служби, вона
полягає у забезпеченні соціально-педагогічного
супроводу дітей з особливими освітніми потре-
бами.

Відповідно до методичного листа Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту 26.07.2012 № 1/
9-529 "Про психологічний і соціальний супровід
дітей з особливими освітніми потребами в умо-
вах інклюзивного навчання" серед основних зав-
дань практичного психолога є сприяння створен-
ню позитивного мікроклімату в колективі, прове-
дення заходів, спрямованих на профілактику стиг-
матизації і дискримінації у шкільному оточенні,
формування дружнього та неупередженого став-
лення до дитини з особливими освітніми потре-
бами.

Саме психолог має налагодити взаємодію ди-
тини, яка має особливі освітні потреби, з усіма
учасниками навчально-виховного процесу,
здійснює її психологічний супровід, який перед-
бачає: психологічну діагностику дитини; психо-
логічну підтримку педагогів при створенні індиві-
дуальних карт учнів; участь у складанні індиві-
дуальних навчальних планів;психологічну
підтримку батьків; корекційну роботу з дітьми з
особливими освітніми потребами.

З метою формування психологічної компетен-
тності учасників навчально-виховного процесу з
питань інклюзивного навчання в закладах міста
Малина було проведено ряд семінарів, засідань
методичних об'єднань на тему: "Інклюзивне на-
вчання: за і проти", "Які вони? діти з особливими
освітніми потребами?", "Інклюзія: міф чи ре-
альність".

Отже, ефективність формування соціальної
компетентності учнів та батьків залежить від рівня
психологічної компетентності педагогічних праці-
вників навчальних закладів, а рівень психологіч-
ної компетентності педагогів підвищується за
рахунок здійснення систематичної просвітниць-
кої та самоосвітньої діяльності.

РЕАЛІЇ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙ
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Геревич О.В.

Кожна жива істота, в тому числі й людина,
виступає споживачем та користувачем

природних ресурсів. Так чи інакше, хто в більшій,
хто в меншій мірі, але всі ми кожним прожитим
днем впливаємо на стан оточуючого природного
середовища. І це аксіома.

Сукупна людська діяльність, так званий ант-
ропогенний фактор тепер дійсно найбільш потуж-
на складова тиску на довкілля, що впливає на
екстенсивні процеси кліматоутворення, зміну
ландшафтів, кількісний і якісний склад біологіч-
них видів, неживі природні ресурси і т.д. більше,
ніж такі природні явища, як землетруси, вулка-
ни, повені, різкі перепади температур тощо.

Ця вагома об’єктивна реальність потребує
глибокого аналізу наслідків природокористуван-
ня, аналітичного, науково обґрунтованого підхо-
ду до будь-якої діяльності людини, зобов’язує
суспільство неформально віднестись до еколог-
ічної освіченості населення. Відтак, необхідна
програма конкретних теоретичних і практичних дій,
спрямованих на вивчення, дослідження, охорону
і примноження біологічних ресурсів, усемісне за-
безпечення, не на папері, а в житті, механізмів
реалізації Закону «Про охорону навколишнього
природного середовища», а для освітян — ще й
Законів «Про освіту» та «Про позашкільну осві-
ту», в яких є пріоритетними виділені саме напря-
ми еколого-натуралістичної освіти і виховання та
Концепції екологічної освіти в Україні (2001).

Аналізуючи щоденну інформацію про довкіл-
ля, можна констатувати, що здебільшого це на-
слідок адекватного, доволі часто, на жаль, низь-
кого рівня екологічної свідомості й культури на-
селення. Звідси необхідність формування, при-
чому вже в молодому віці, стійких переконань
щодо виключно гармонійного взаємовигідного
співіснування суспільства з живим світом; закр-
іплення у свідомості кожного громадянина ідей і
засад сталого, збалансованого природокористу-
вання та принципів особистої відповідальності
за якісний стан довкілля. Сьогодення дійсно ви-
магає піднести на високий щабель розуміння зна-
чимості екологічної освіченості і культури осо-
бистості в охороні природи.

Прогресивній частині педагогів, і не тільки при-
родничників, зрозуміло, що процесом екологіч-
ної освіти й виховання повинна стати чітка сис-

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ
МОЛОДІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

тема, що передбачає інформаційну наступність і
безперервність, логічне, з урахуванням вікового
сенсу учнів, розкриття екологічних проблем, за-
лучення учнівської, студентської молоді до прак-
тичних природоохоронних заходів. Обов’язковими
компонентами цього процесу, як на мене, повинні
бути не тільки суто шкільні предметні години чи
ВУЗівські курсові «заняття», а й уроки і заняття в
обов’язковому поєднанні з фаховими виховними
— позаурочними, позакласними, позашкільними
(позааудиторними для студентів) природоохорон-
ними заходами: польовими практиками і дослід-
женнями, експедиціями, практичними екологічни-
ми акціями. Адже відомо, яке важливе значення
для закріплення теоретичного матеріалу мають
практичні заняття, особливо в нашому випадку,
коли мова йде про природничі дисципліни — бо-
таніку, зоологію, географію, а надто — екологію,
охорону природи. Жодна словесна інформація,
хай і підкріплена чудовими ілюстраціями, фото-
матеріалами, кіно- чи відеофільмом, не замінить
живого сприйняття природи. Уроки, позакласні
заходи, гурткові заняття, проведені на лоні при-
роди, сприймаються емоційно, мають позитив-
ний поліфонічний вплив на зорові, слухові,
відчуттєві аналізатори. Побачене й відчуте при
безпосередньому спілкуванні з навколишнім се-
редовищем легко засвоюється й відтворюється
в пам’яті, спонукає логічно мислити, робити власні
висновки, знаходити індивідуальні, часом оригі-
нальні, пояснення, а не уявляти ті чи інші яви-
ща, окремі об’єкти тільки зі слів викладача, вчи-
теля, керівника гуртка.

Логічним, завершальним наслідком такого ком-
плексного підходу до екологічного освітньо-ви-
ховного процесу має бути досягнення мети: ви-
ховати людину-громадянина не байдужого до ста-
ну навколишнього природного середовища, гро-
мадянина, компетентного, прагнучого і здатного,
при необхідності, до участі у процесах прийняття
рішень з екологічних питань. Іншими словами, не
сума біологічних знань чи обізнаність з екологіч-
ними проблемами довкілля визначатимуть еко-
логічну сутність особистості, а принципи і пози-
ція за будь-яких умов відстояти інтереси довкіл-
ля, вміння організувати процес і бути активним
виконавцем природоохоронних заходів у відпові-
дності із законами природи та вимогами екологі-
чного законодавства України, що і є засадами
природокористування (розуміння, мислення, дії)
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у контексті сталого розвитку.
Але тут свої проблеми. Аналізуючи поведінку

сьогоднішніх учнів, і особливо старшокласників,
можна відмітити, що зовсім незначна їх кількість
свідомо і в будь-який час готова до активної по-
зитивної, в тому числі природоохоронної, діяль-
ності. Скоріше навпаки. Відчувається якась за-
комплексованість і сором’язливість, коли треба
відстояти культурні, гуманні принципи, здоровий
спосіб життя, природу. Перевиховувати таких
учнів справа надзвичайно складна і невдячна, з
огляду на сьогоднішній (будемо сподіватись, тим-
часовий) стан фінансування освіти і жалюгідний
соціальний статус освітянина. Та це не означає,
що педагог, коли він дійсно ПЕДАГОГ, може по-
годжуватись і миритись з таким станом справ та,
прикриваючись цим (хоч і не безпідставно), без-
діяти. Треба знаходити шляхи, а вони є, і щонай-
швидше надолужувати упущене.

Що стосується екологічної освіти й вихован-
ня, тут, як і в кожній справі, потрібно чітко визна-
читись, що ставити головною метою справи, який
кінцевий результат передбачається, хто, кого, з
якого віку, чому і для чого повинен навчати?

Моє бачення — екологічна освіта і виховання
потрібні як необхідна передумова для закріплен-
ня в свідомості молоді активної громадянської
позиції у природоохоронній діяльності.

У школі уже з першого класу важливо все-
бічно, терпляче, а головне — кваліфіковано спря-
мовувати світогляд учнів на цілісність і тісний
взаємозв’язок рослинного і тваринного світу між
собою та компонентами і явищами неживої при-
роди: водою, світлом, температурою, зміною пори
року тощо. Акцентувати учням на ролі саме ант-
ропогенного фактору щодо змін у навколишньо-
му природному середовищі, необхідності гармо-
нійного взаємовигідного невиснажливого співісну-
вання людського суспільства з прадавнім еколо-
гічно злагодженим механізмом функціонування
живої природи.

Яким педагогічним шляхом піти, що взяти за
концепцію, як організувати навчально-виховний
процес з екології, визначить кожен освітянин для
себе. А ось суттєву практичну допомогу в цьому
можуть надавати установи, заклади чи органі-
зації, науковці, практики, вчителі-природничники.

У Закарпатській області прикладом цього може
служити Карпатський біосферний заповідник, його
науковий потенціал та матеріальна база, де впро-
довж всього періоду функціонування проходили
польову практику українські та зарубіжні студен-
ти. Варто відмітити і багаторічну співпрацю на-
шого екоцентру з КБЗ зокрема, можливість двад-

цять (!) років поспіль організовувати роботу Все-
українського наметового еколого-освітнього табо-
ру експедиції «Ойкос».

Розвиток будь-яких напрямів чи галузей сус-
пільства, в тому числі освіти, науки, охорони
природи, повинен враховувати і соціально-
політичні аспекти держави. Запорукою демок-
ратичного шляху є високий інтелектуальний
потенціал, компетентність, сміливість та ак-
тивність громадян. У нашому випадку — це
екологічна свідомість і культура всіх членів сус-
пільства, спільна природоохоронна діяльність
як складова еколого-економічного прогресу
конкретного регіону і країни в цілому.

Незважаючи на тривіальність теми: «Роль гро-
мадськості в охороні природи», сьогодні акту-
альність її змісту стає дедалі вагомішою, а реа-
лізація суті — вкрай необхідною.

Громадськість — це люди, в тому числі керів-
ники й робітники, зайняті на виробництві, що без-
посередньо пов’язане з використанням природ-
них ресурсів. Їх діяльність змінює сьогодні, на
жаль, здебільшого зменшує кількість ресурсів.
Вилучення земельних територій виключно для
потреб людини робить біотопи непридатними для
нормального існування дикої фауни і флори. Ка-
тастрофічно зменшуються зелені зони, ліси, про-
вокуються природні катаклізми — ерозії ґрунтів,
пожежі, зсуви, повені. Зрештою, серйозно пору-
шується екологічна рівновага та функціональність
уже згаданого еволюційно злагодженого механі-
зму живої природи.

Не розуміти цього або робити вигляд, що нічого
шкідливого не діється, значить свідомо набли-
жати екологічну катастрофу, тобто знищення
всього живого і не тільки у своєму регіоні чи своїй
державі, але й на планеті.

У наш час, коли домінантою для чималої
кількості населення України все ще залишають-
ся економічні проблеми, легко піддатись спокусі
приносити в жертву природні ресурси, продов-
жуючи втілювати нові чи підтримувати діючі
згубні виробництва.

Як запобігти цьому? Шляхи вирішення легко
формулюються на папері, але реалізація в житті
— занадто складна справа.

Як не прикро, у нас ще все доволі посередня
поінформованість населення про реальний стан
природних ресурсів, у тому числі таких абіотич-
них складових, як повітря, питна вода, а також
продукти харчування тощо. Офіційними джере-
лами нерідко замовчуються наслідки для довкі-
лля і здоров’я людини, викликані негативним
впливом згадуваного антропогенного чинника. А
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тому, серед великої кількості людей, на жаль, по-
ширена думка, що громадськість не в змозі про-
тистояти негативним чинникам екологічних бід,
а отже, й не повинна, бо безсила, протидіяти. І
це незважаючи на існування в Україні ще з 1991
року Закону «Про охорону навколишнього при-
родного середовища», ратифікацію в 1999 році
Верховною Радою Орхуської Конвенції «Про до-
ступ до інформації, участь громадськості в прий-
нятті рішень і доступ до правосуддя з питань,
що стосуються навколишнього середовища», що
при бажанні й наполегливості дозволяє робити
безперешкодним доступ будь-кого і до будь-якої
екологічної інформації.

На мою думку, для поліпшення стану справ
потрібна:

- не декларована словесна, а реальна, дієва
природоохоронна просвіта;

- обов’язкове втілення й реалізація навчаль-
них концепцій (програм) екологічної освіти і вихо-
вання в дитсадках, школах, позашкільних закла-
дах, ВНЗ;

- вкрай необхідна максимальна поінформо-
ваність населення про дійсний стан природних
ресурсів та наслідки непродуманих дій розпоряд-
ників природними ресурсами (цифрові дані якіс-
ного стану води, повітря, продуктів харчування,
відтак, дані про хвороби саме через негативний
стан довкілля тощо);

- збільшення кількості друкованих екологіч-
них видань, теле-, радіопередач;

- підвищення ролі і дієвість громадського
контролю за станом навколишнього природного
середовища;

- оприлюднення засобами масмедіа негатив-
них екологічних прикладів, конкретних назв
підприємств та прізвищ порушників;

- активізація природоохоронного руху, об-
’єднання зусиль державних і громадських приро-
доохоронців на протистояння лобіюванню проектів
без екологічної експертизи; заборона впроваджен-
ня виробництв, що призводять до негативних
наслідків у біогеоценозах та небезпечних для жит-
тя і здоров’я людини;

- необхідна значна підтримка (моральна та
матеріальна) з боку перш за все своєї держави,
українських та зарубіжних екологічних фондів
освітнім, у тому числі позашкільним еколого-на-
туралістичним закладам, неурядовим екологі-
чним організаціям, для можливості втілення
ними освітньо-виховних та практичних приро-
доохоронних заходів.

Сподіватись на результат можна, тільки ма-
ючи позитивні результати у впровадженні сис-

теми екологічної освіти й виховання, що мож-
ливе лише за умови, якщо:

- реалізацією еколого-освітніх та про-
світницьких програм займатимуться фахівці при-
родничих дисциплін за освітою і науковці, досві-
дчені практики та педагоги, використовуючи базу
навчальних установ та закладів чи в структурах
природо-заповідного фонду (заповідниках, націо-
нальних природних парках, заказниках) або через
діяльність у громадських екологічних, зокрема
педагогічних організаціях;

- діяльність громадських екологічних органі-
зацій буде неупередженою, спрямованою не на
конфронтації, осуд і загострення уваги на про-
блемах, а на підвищення рівня екологічної свідо-
мості, культури населення, сприйняття світогля-
ду сталого розвитку, мобілізацію громадськості
на кваліфіковану посильну допомогу у практич-
ному вирішенні локальних і масштабних екологі-
чних проблем.

Іншими словами, треба створити передумо-
ви, щоб бути впевненим, що діяльність громадсь-
кості буде екологічно грамотною і заходи зі збе-
реження одного біологічного виду не призведуть
до негативних наслідків відносно інших видів чи
погіршення загального стану екосистем.

Передувати цьому повинна належна природо-
охоронна освіта всіх категорій педагогічних прац-
івників, а через них — освіта й виховання, почи-
нати яку треба з дошкільників, учнів-початківців
аж до самоосвіти у зрілому віці.

Той, хто хоче займатись екологічною освітою
та природоохоронною діяльністю як педагог, на-
ставник, організатор екологічних акцій, повинен
усвідомити, що:

1) Екологічна освіта та виховання — це біо-
логічна, філософська і педагогічна категорія, але
не єдина складова загального навчально-вихов-
ного процесу, вона логічно, гармонійно повинна
вплітатись у інші складові виховання: національ-
не, патріотичне, естетичне, духовне, фізичне;

2) Для всіх — дітей, учнів, студентів — необ-
хідне чітке обґрунтування причин, чому саме ми
повинні цим займатись обов’язково, роблячи ак-
цент на зростанні ролі саме антропогенного фак-
тора;

3) Спрямованість тем і практичні завдання
повинні бути розраховані і розроблені окремо на:

- конкретний контингент (клас, група, гурток,
секція);

- загальну аудиторію (виховні години, збо-
ри, масові заходи);

- на особу за віковою, психолого-фізичною
диференцією (індивідуальні заняття);
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4) Аналогічно, екологічні проблеми повинні
бути розкриті як для загального ознайомлен-
ня і вивчення, так і для ґрунтовного вивчення,
дослідження і участі в практичній діяльності:

- глобальні (зміна клімату, парниковий (теп-
ловий) ефект);

- транскордонні і загальнодержавні;
- конкретні регіональні (абіотичні складові,

фауна і флора, їх екологічний взаємозв’язок в
області, місті, районі).

Як приклад, учням і дорослому населенню За-
карпаття необхідно якомога більше знати про Кар-
пати як екосистему, причини і наслідки катастро-
фічних паводків, зсувів, селей; видовий склад ра-
ритетних рослин і тварин, про Карпатську Конвен-
цію, Дунай-Карпатську частину програми «Global-
2000» і, головне, бути готовими до участі в по-
сильних практичних природоохоронних заходах.

Екологічне мислення, природоохоронна куль-
тура, свідомість і активність повинні стати спо-
собом життя, оволодіти розумом. Тоді адекват-
ними будуть і дії.

Не забуваймо, сьогоднішній учень — виключ-

но природокористувач, а завтра він буде і роз-
порядником природних ресурсів. І надзвичайно
важливо, з яким екологічним багажем учорашній
школяр увійде в доросле життя, коли його
діяльність дедалі вагоміше впливатиме на на-
вколишнє природне середовище, а іноді, мож-
ливо, стане й вирішальним антропогенним фак-
тором, від якого залежатиме, бути завтра чи не
бути конкретному лісу, річці, чистому повітрю в
його маленькому селі чи багатомільйонному
місті, жити чи зникнути з Землі багатьом органі-
змам, у тому числі й людині. А отже, й бути чи ні
сталому (стійкому, збалансованому, гармонійно-
му) розвитку. Наразі, не так багато педагогічних
працівників у навчально-виховних закладах, які
чітко уявляють собі, що таке сталий розвиток як
глобальна програма і як реалізувати її теоретичні
і практичні засади локально — це і є головною
проблемою освітян щодо обов’язку навчити збе-
рігати довкілля, екологічно грамотно, економно
розпоряджатися природними ресурсами.

Віднесімось до цього відповідально, адже
доля довкілля залежить і від кожного з нас.

Угніч Р.М.

Освіта у житті кожної людини є визначаль-
ним фактором її становлення та показ-

ником соціальної визначеності. Сучасний стан
розвитку суспільства характеризується знач-
ними змінами в усіх сферах життя України: со-
ціальній, економічній, культурній, освітній. Од-
нією з основних сучасних освітніх ідей модер-
нізації системи освіти є концепція навчання
впродовж життя. «Навчання протягом усього
життя — від колиски до могили є філософією,
концептуальними рамками і організуючим
принципом усіх форм освіти. Ключовим умін-
ням стає здатність здійснювати пошук нових
знань та розвивати нові компетенції» [9, 98].

Уміння вчитися слід розуміти як цілісне інди-
відуальне психологічне утворення, яке має
кілька складників та інтегрує психолого-осо-
бистісні характеристики учня зі змістовою й про-
цесуальною основою учіння і характеризуєть-
ся розвиненою навчальною діяльністю [6].

Питання, якими вміннями має володіти ди-
тина, досліджували багато педагогів та психо-
логів: В. Сухомлинський, Ю. Бабанський, В. Па-

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ВМІННЯ
ВЧИТИСЯ В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО УРОКУ

ламарчук, О. Савченко, І. Лернер, Н. Лошкарь-
ова, О. Башманівський та інші. Класифікацію
інтелектуальних умінь для навчально-пізна-
вального процесу школи подає Ю. К. Бабан-
ський [2]. О.Я. Савченко, запроваджуючи
міжпредметну програму «Формування загаль-
нонавчальних умінь і навичок у початковій
освіті», пропонує поділити загальнонавчальні
вміння на чотири групи: організаційні; логіко-
мовленнєві; загальнопізнавальні; контрольно-
оцінні [9]. О.Башманівський пропонує здійсню-
вати формування інтелектуальних умінь на
чотирьох рівнях: теоретичного уявлення, прак-
тичного застосування, узагальнення, творчо-
го використання [3].

У Державному стандарті базової і повної за-
гальної середньої освіти визначено перелік
ключових компетентностей, якими має воло-
діти випускник школи, й «уміння вчитися» се-
ред них посідає чільне місце [4].

У наказі МОН України № 371 від 05.05.2008р.
«Про затвердження критеріїв оцінювання на-
вчальних досягнень учнів у системі загальної
середньої освіти» зазначено, що вміння вчи-
тися передбачає формування індивідуально-
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го досвіду участі школяра в навчальному про-
цесі, вміння, бажання організувати свою пра-
цю для досягнення успішного результату; ово-
лодіння вміннями та навичками саморозвит-
ку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки
[5, 2].

Отже, навчити дитину вчитися означає: на-
вчити ставити цілі, усвідомлювати мотиви, ро-
зуміти завдання, знаходити способи його ви-
конання, здійснювати самоконтроль та само-
оцінку.

З метою вивчення стану готовності педа-
гогів до формування вміння вчитися членам
міського методичного об’єднання вчителів ук-
раїнської мови та літератури було запропоно-
вано анкетування. Результати показали, що
вчителі в основному обізнані з поняттям «ком-
петентнісно-орієнтований урок» (83%). Проте
58% виявляють бажання ознайомитися з виз-
наченням цілей компетентнісно орієнтовано-
го уроку, 39% — визначенням змісту навчаль-
ного матеріалу щодо формування вмінь, пред-
метних та міжпредметних компетентностей.
37% потрібна допомога у виборі доцільних
методів навчання, 54% — у визначенні кінце-
вого й проміжного результатів уроку.

Тому метою даної роботи є створення мо-
делі компетентнісного уроку, розробка мето-
дичних рекомендацій для вчителів щодо фор-
мування вміння вчитися у його структурі. Фор-
мувати здібності навчити самого себе — це
значить змінити себе в бік поліпшення — роз-
винути уміння щодо рефлексії, аналізу, плану-
вання [7, 40]. Учителю це посильно зробити в
ході проведення уроку.

Вимоги до організації й проведення уроку
висуваються відповідно до запитів сучасного
суспільства. В процесі запровадження систе-
ми компетентнісного, діяльнісного та особис-
тісно зорієнтованого підходів виникає пробле-
ма, як зробити й урок компетентнісним.

Питання методики конструювання компе-
тентнісного уроку вивчали педагоги О. Сав-
ченко, В. Шуляр, Т.М. Смагіна та ін.

Т.М. Смагіна зазначає: «Методична струк-
тура уроку відображає основні етапи навчан-
ня і характер організації уроку. Виходячи із заз-
наченого, урок як форма організації навчаль-
ного процесу може містити в собі певні ди-
намічні одиниці — поля, які вчитель заповнює
відповідно до типу та структури обраного уро-
ку [11, 128].

Шуляр В.І. пропонує концепцію компетент-
нісно-діяльнісної моделі уроку, за якою компе-

тентнісно-діяльнісний урок — це гнучка цілісна
динамічна система взаємопов’язаних компо-
нентів, змістових ліній, компетенцій і педагогі-
чних ситуацій, зорієнтовані на досягнення пла-
нованого кінцевого результату всіма суб’єкта-
ми навчального процесу.

Вивчивши питання моделювання компетен-
тісного уроку, беремо за основу твердження,
що конструктор уроку — це засіб, який забез-
печує здатність учителя мобільно й ефектив-
но моделювати заняття на структурному та
змістовому рівнях, не руйнуючи специфіку та
особливості предмета, що вивчається учнем;
створення системи ситуацій навчально-пізна-
вальної діяльності учня на уроці, а також фа-
хових дій учителя на підготовчому проектно-
конструкторському (планувальному) етапі
відповідно до заданих цілей [12].

Отже, робимо висновок, що моделювання
уроку ґрунтується на компетентнісному, діяль-
нісному та особистісно зорієнтованому підхо-
дах і вимагає від учителя здійснювати систем-
ний підхід до його організації, який може мати
такі етапи:

І. Прогнозування/проектування. При виз-
наченні мети уроку педагогом має враховува-
тися декілька факторів. По-перше, мета уроку
має бути триєдиною: навчальна, розвивальна,
виховна. По-друге, учитель має врахувати ре-
алізацію компетентісного підходу — зазначи-
ти, формування яких предметних, загальноп-
редметних і ключових компетентностей
здійснюватиметься. По-третє, враховуючи осо-
бистісно зорієнтований підхід, формулювання
мети має передбачати створення передумов
для самореалізації особистості, розкриття її
природних задатків. Тому при визначенні мети
уроку педагог повинен оперувати словами:
«спонукати», «сприяти», «допомогти», «забез-
печити», «створити умови» тощо, замість звич-
них «навчити», «розвивати», «формувати»,
«виховувати» (додаток А).

ІІ. Конструювання/моделювання. Зробив-
ши аналіз сучасних методичних і дидактичних
концепцій, досліджень, поглядів науковців і вчи-
телів-практиків на компетентнісний урок, про-
понуємо за основу його структури брати осо-
бистісно зорієнтований підхід за С. Подмазіним
[8] (додаток Б).

ІІІ. Діагностування/рефлексія. Важливим
етапом роботи над формуванням уміння вчи-
тися є рефлексія.

На думку О.М. Шуневич, уміння зробити вис-
новки, оцінити значущість вивченого для історії,
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суспільства, для себе, знайти місце отрима-
ним знанням у системі власних цінностей, го-
товність змінити власні переконання під впли-
вом обговорюваної проблеми — усе це дуже
важливі вміння, які є необхідними для станов-
лення особистості, зміцнення ціннісних орієн-
тирів, формування власної позиції [14].

Усвідомлення особистістю того, якого ре-
зультату вона досягла, може йти такими кро-
ками: самоконтроль; самооцінка; самоаналіз
— визначення сильних та слабких сторін своєї
роботи на підставі порівняння того, що напра-
цьовано, з тим, що було визначене як ідеаль-
на мета роботи; корекція. Підсумком цих дій є

вдосконалення результату, якісніше виконан-
ня поставлених завдань.

Робота по конструюванню компетентнісно-
го уроку є першим етапом створення методич-
ної лабораторії учителя, який прагне навчити
дитину вчитися. Результат, отриманий за такої
схеми роботи вчителя, буде свідченням того,
що особистість упоралася з поставленими зав-
даннями, досягла своєї мети, сприяючи цим
самим своєму самовдосконаленню, самороз-
витку, самовихованню. Зростатиме рівень са-
моосвітньої компетентності учнів, а це буде
поштовхом, стимулом до подальшого вдоско-
налення своєї діяльності.
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Додаток А
Конструктор формулювання мети
компетентнісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого уроку

«спонукати», «сприяти», «допомогти», «забезпечити», «створити умови» 
Навчальна 

(за програмою) 
Розвивальна Виховна 

 для засвоєння: понять, 
алгоритмів, означень тощо; 
 для формування: системи 
знань, умінь, навичок, 
компетенцій; 
 для удосконалення: 
знань, умінь, навичок; 
 для поглиблення знань; 
 для корекції знань, умінь, 
навичок; 
 для закріплення знань, 
умінь, навичок   

для розвитку, 
для формування: 
 аналітичних умінь; 
 умінь порівнювати, 
проводити аналогію, 
обробляти інформацію, 
систематизовувати, 
узагальнювати, 
аргументувати; 
 навичок самоорганізації, 
само (взаємо) контролю, 
само (взаємо) оцінювання; 
 аналітичного, критичного  
 образного, креативного 
мислення; 
 самостійності мислення; 
 ініціативи, уяви, уваги, 
фантазії, інтуїції, емоційно-
чуттєвої сфери, 
комунікативності 

Для виховання 
 самосвідомості; 
 об’єктивної Я-оцінки; 
 культури усного мовлення; 
 культури письмового 
мовлення; 
 відповідальності; 
 охайності; 
 працелюбності; 
 сили волі; 
 чуйності; 
 поваги; 
 стриманості; 
 чесності; 
 культури почуттів; 
 патріотизму; 
 віри в свої сили 

 Додаток Б
Конструктор компетентнісного уроку

 
Етапи уроку 

 
Завдання 

Діяльність… 
учителя, 

який володіє 
вміннями… 

учня,  
у якого формуються 

вміння… 
І. Етап орієнтації 
(етап, який може 
бути початковим 
на уроці або 
проміжним, 
оскільки 
орієнтація на 
навчальну 
діяльність може 
(більше того — 
повинна) 
здійснюватися 
протягом усього 
уроку) 

1. Мотивація 
навчальної діяльності. 

 збуджувати інтерес 
до обговорюваної теми 
(розумової діяльності); 
 стимулювати 
процеси навчання 

 усвідомлювати й 
визначати мотив; 
 сприймати новий 
матеріал; 
 знаходити 
особистісний смисл у 
навчальному 
матеріалі; 
 визначати цінність 
отриманих знань для 
життя 

2. Позитивна 
настанова на працю. 
3. Орієнтація учнів у 
змісті конкретного 
уроку (темі, розділі, 
курсу). 
4. Опора на особистий 
досвід учнів із 
проблеми уроку, теми, 
змісту тощо. 

ІІ. Етап 
покладання мети 

1. Визначення спільно 
з учнями завдань 
наступної діяльності 
на уроці. 

 визначати триєдину 
мету; 
 спрямувати 
діяльність учнів; 
 визначати очікувані 
результати (знання, 
вміння); 
 визначати, якими 
предметними 
компетенція ми має 
оволодіти учень. 

 рефлексувати свої 
можливості; 
 визначати особисті 
потреби в 
удосконаленні своїх 
знань, умінь, якостей, 
можливостей; 
 визначати можливі 
ресурси, що можуть 
йому допомогти у 
процесі навчання; 
 усвідомлювати, яких 

2. Визначення 
показників досягнення 
означеної мети (які 
знання та вміння 
свідчитимуть про це) 
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 усвідомлювати, яких 
результатів йому 
належить дійти — 
якими предметними 
компетенціями слід 
оволодіти («вміти», 
«знати») та як саме; 
 визначати мету 
діяльності 

ІІІ. Етап 
проектування 

1. Планування 
діяльності 

 здійснювати 
проектування 
навчальної діяльності; 
 розподілити час на 
виконання кожного 
виду роботи.  

 проектувати 
навчальної діяльності; 
 чітко розподіляти 
час на виконання 
кожного завдання, 
враховуючи свої 
можливості; темп 
роботи на уроці. 

ІV. Етап 
організації 
виконання плану 
діяльності 

1. Відбір засобів, 
методів, прийомів та 
форм організації 
навчальної діяльності. 
2. Вибір учнями 
засобів фіксації нового 
матеріалу. 

 здійснювати 
організацію учнів 
щодо:  
- вибору способів 
діяльності; 
- отримання джерел 
інформації; 
- облаштування 
робочого місця. 
 

 усвідомлювати 
алгоритм виконання 
завдання; 
 використовувати 
різні методи, прийоми 
та форми організації 
власної діяльності; 
 співпрацювати в 
навчальній діяльності; 
 аналізувати, 
порівнювати, виділяти 
головне, моделювати, 
конкретизувати, 
систематизувати, 
доводити і 
спростовувати, 
визначати суть 
поняття, обробляти та 
систематизувати 
інформацію з різних 
джерел, користуватися 
прийомами 
осмисленого 
запам’ятовування, 
здійснювати проектну 
діяльність, 
помічати та 
формулювати 
проблеми, робити 
припущення, добирати 
аргументи, 
спростовувати хибне, 
знаходити варіанти 
розв’язання проблеми, 
формулювати 
пізнавальні запитання. 

V. Етап 
контрольно-
оцінювальний 

1. Залучення учнів до 
контролю за ходом 
навчальної діяльності. 
2. Участь учнів у 
виправленні помилок, 
неточностей, 
осмислюванні їх 
причин. 

 аналізувати власну діяльність; 
 аналізувати отриманий результат (для учня 
— це оцінка); 
 аналізувати (порівнювати) відповідність 
отриманих результатів поставленим цілям; 
 самооцінювати, взаємооцінювати; 
 здійснювати корекцію результатів 
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причин. 
3. Надання учням 
можливості 
самостійно або за 
допомогою учителя чи 
інших учнів 
порівнювати 
отриманий результат з 
критеріями еталона 
(мети). 
4. Використання 
механізмів 
«цінування» та 
«оцінювання». 

 здійснювати корекцію результатів 
(проектувати корекцію). 

 

Хома Н.І.

Сучасні цивілізаційні тенденції розвитку ви-
сувають нові вимоги до людини, а це оз-

начає — й до освіти. Сьогодні світове співтова-
риство беззастережно визнає якість освіти голов-
ною метою, пріоритетом розвитку суспільства у
ХХІ столітті, якому підпорядковані всі інші показ-
ники людського життя [5]. Сьогодні школі потрібні
творчі вчителі, які вміють працювати з людьми,
з колективом, глибоко розуміють і знають свою
роль у суспільстві, вміють використовувати на-
буті знання, вміння та навички на практиці, тобто
професійно компетентні. 

Реформування системи освіти в Україні набу-
ло нині глобального характеру. Компетентнісний
підхід в освіті — це відповідь на вимоги часу.
Динамічні зміни життя, постійне оновлення інфор-
мації та колосальні темпи її накопичення зумов-
люють потребу в таких фахівцях та членах сусп-
ільства, які здатні гнучко та оперативно адапту-
ватися до нових вимог, адекватно реагувати на
нові виклики, навчатися протягом усього життя,
розвиватися та творити.

Сучасний світ пред’являє високі вимоги до
діяльності людини, конкурентоспроможною може
бути лише по-справжньому компетентна осо-
бистість. На сучасному етапі життєві компетент-
ності включають виховання відповідальної осо-
бистості, здатної до саморозвитку, самостійно,
незалежно будувати свою долю, стосунки зі
світом, реалізувати життєве призначення через
особистий вибір.

Однією з найважливіших особливостей вищої
педагогічної освіти є зростання значення компе-

МЕТОДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО
ПІДХОДУ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

тентності майбутнього фахівця. Сьогодні важли-
во бути не лише кваліфікованим фахівцем, а й,
передусім, компетентним. Компетентність допо-
магає фахівцеві ефективно вирішувати різно-
манітні завдання, які стосуються його професій-
ної діяльності. Компетентний фахівець
відрізняється від кваліфікованого тим, що він:

· реалізує у своїй роботі професійні знання,
уміння та навички;

· завжди саморозвивається та виходить за
межі своєї дисципліни;

· вважає свою професію великою цінністю.
Загальною ідеєю компетентнісного підходу є

компетентнісно-орієнтована освіта, яка спрямо-
вана на комплексне засвоєння знань та способів
практичної діяльності, завдяки яким людина ус-
пішно реалізує себе в різних галузях своєї жит-
тєдіяльності.

Як зазначає І.А. Зязюн, «головною метою
вищої освіти має бути становлення цілісної і
цілеспрямованої особистості, готової до вільно-
го гуманістичного орієнтованого вибору і інди-
відуального інтелектуального зусилля, що во-
лодіє багатофункціональними компетентностя-
ми» [1, с. 13].

Компетентнісний підхід — це спрямо-
ваність освітнього процесу на формування та
розвиток ключових (базових, основних) і пред-
метних компетентностей особистості. Компе-
тентнісний підхід скеровує освіту на формуван-
ня цілого набору компетентностей (знань,
умінь, навичок, ставлень тощо), котрими мають
оволодіти учні під час навчання в школі [6].

О. Овчарук пропонує під компетентністю
людини розуміти спеціально структуровані на-
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бори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх
набувають у процесі навчання [3, с. 2].

Навчальний процес, що орієнтований на
особистість учня й ураховує його індивідуальні
особливості й здібності, передбачає викорис-
тання нових технологій не тільки у впровад-
ження навчального процесу, але й під час про-
ведення позакласної роботи.

Спілкування на уроці та поза ним може суттє-
во відрізнятись, але мета залишається постійною
і єдиною — не тільки передати учням певну суму
знань, а головне — навчити застосовувати здо-
буті знання на практиці.

Позакласні заняття поглиблюють і розширю-
ють знання учнів, одержані на уроці, підвищу-
ють їхній інтерес до предмету.

Позакласні заходи привчають до самостійної
творчої праці, розвивають ініціативу учнів, вно-
сять елементи дослідництва в їхню роботу, до-
помагають в здобутті майбутньої професії. Крім
того, вони мають велике виховне значення: спри-
яють розвитку особистості учня, до членів ко-
лективу, виховують почуття відповідальності за
доручену справу, готують до трудової діяльності.

Позакласна робота — це система занять,
заходів і організованого навчання учнів, що про-
водяться в школах і поза ними під керівництвом
учителів, громадськості, органів учнівського са-
моврядування.

Поняття позакласної роботи широке та нео-
днозначне, воно включає різні за змістом, при-
значенням, методикою проведення, формами і
способами керівництва заняття. Наприклад,
засідання наукового гуртка, позакласне читан-
ня, проведення шкільних свят і вечорів відно-
сяться до позакласної роботи. Але в одних
випадках (гурток, позакласне читання) нею
керує вчитель, в інших (організація дозвілля і
розваг) вона набуває характеру діяльності
учнів на основі самоврядування.

Позакласна робота є сукупністю різних видів
діяльності, володіє широкими можливостями по-
зитивної дії на учнів і є самостійною сферою на-
вчально-виховної роботи вчителя, яка здійснюєть-
ся у взаємозв’язку з роботою на уроці.

Будучи складовою частиною виховної роботи
в школі, позакласна робота направлена на до-
сягнення загальної мети навчання і виховання —
засвоєння дитиною необхідного для життя в
суспільстві соціального досвіду і формування
системи цінностей, що приймається суспільством
[4].

Позакласна робота направлена на вирішення
наступних задач:

1. Формування у дитини позитивної Я-кон-
цепції, що характеризується наступними чин-
никами:

а) упевненістю в доброзичливому ставленні
до нього інших людей;

б) переконаністю в успішному оволодінні ним
тим або іншим видом діяльності;

в) відчуттям особистої значущості.
2. Створення сприятливих умов для накопи-

чення досвіду колективного життя, навичок
співпраці.

3. Формування потреби в продуктивній, соц-
іально-схвалюваній діяльності через безпосе-
реднє знайомство з різними видами діяльності,
формування у відповідності з індивідуальними
нахилами інтересу до них, необхідних умінь і на-
вичок.

4. Формування етичного, емоційного, вольо-
вого компонентів світогляду.

5. Розвиток пізнавального інтересу. Дана за-
дача позакласної роботи відображає наступність
навчальної та позанавчальної діяльності, оскільки
позакласна робота пов’язана з навчально-вихов-
ною роботою на уроці і направлена на підвищен-
ня ефективності навчального процесу.

6. Організація вільного часу учнів. Дуже важ-
ливо подовжити терміни організованого педагогі-
чного впливу, щоб попередити негативні наслідки
дитячої бездоглядності.

Мета та задачі позакласної роботи визнача-
ють її функції — навчальну, виховну, розвиваю-
чу.

Навчальна функція позакласної роботи не має
такого пріоритету, як у навчальній діяльності. У
позакласній роботі вона є допоміжною для ефек-
тивнішої реалізації виховної і розвиваючої функцій
і полягає не у формуванні системи наукових
знань, навчальних умінь і навичок, а в навчанні
певним навичкам поведінки, колективному жит-
тю, навикам спілкування та ін.

Проте правильне поєднання позакласної і на-
вчальної роботи забезпечує велику гнучкість всієї
системи навчально-виховної діяльності. Поза-
класна робота може слугувати ефективним за-
собом диференціації навчання і виховання при
збереженні єдиного і обов’язкового навчально-
го плану. Позакласна робота може компенсу-
вати його недоліки, які важко усунути в рамках
навчальної діяльності з-за її великої насиче-
ності обов’язковими заняттями [4].

Величезне значення у позакласній роботі має
розвиваюча функція, яка полягає у виявленні і
розвитку індивідуальних здібностей, схильностей
та інтересів учнів через включення їх у відпо-
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відну діяльність. Наприклад, учня з артистич-
ними здібностями можна привернути до участі
у шкільних святах, КВК тощо, із здібностями до
предмету — до участі в олімпіаді, розробці ко-
рисних програм, складання дидактичних матері-
алів, участь у роботі «Малої Академії наук», тур-
нірах та ін.

Форми позакласної роботи — це ті умови, в
яких реалізується її зміст.

Форм позакласної роботи величезна кількість.
Це різноманіття створює труднощі у їх класифі-
кації, тому єдиної класифікації немає. Існують
класифікації за об’єктом дії і за напрямами, зав-
даннями навчання і виховання.

У своїх роботі Т.Н. Калечіц, З.А. Кейліна [2]
поділяють позакласну роботу на індивідуальну,
групову, об’єднуючу та масову (див.мал.1 [1]), а
С.А. Смірнов — на індивідуальну та масову, ви-
діляючи у масовій роботі фронтальну та колек-
тивну (див. мал.1 [2]).

Позакласна робота є одним з важливих засобів
розвитку особи школяра, тому що деякі форми
організації навчання поза уроком вимагають

Мал.1. Класифікація форм позакласної роботи [2]

певних організаторських функцій від учнів, а
вчитель розвиває у них комунікативні уміння і
організаторські навики.

Таким чином, до умов формування взаємин
викладачів з учнями в процесі навчання можна
віднести психологічні (прояв особи, діяльності
тих, що спілкуються, вплив різних комунікатив-
них дій і атмосфери спілкування) і педагогічні
(різні дидактичні форми діяльності). Але як пе-
дагогічні, так і психологічні умови не можуть існу-
вати окремо один від одного. Будь-яка діяльність
проявляє, розвиває, формує ту або іншу якість,
яка стає у свою чергу новою умовою.

Внаслідок позакласної роботи, яка проводить-
ся в навчальному закладі, слід відмітити по-
ліпшення результатів успішності учнів, підви-
щення інтересу до предмета, вміння само-
стійно працювати з літературою та технічни-
ми засобами, користування Інтернетом.

Основні напрями позакласної та позашкіль-
ної освіти реалізуються у наступних видах діяль-
ності: соціокультурний, художньо-естетичний,
дослідницько-експериментальний, науково-тех-
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нічний, дозвільно-розважальний, еколого-при-
родничий. Але основним завданням, яке необ-
хідно вирішити в процесі реалізації позакласної
та позашкільної роботи, є становлення творчої
особистості. Це в свою чергу, передбачає роз-

виток умінь сприймати, відчувати, мислити,
оперувати образами, створювати щось нове.

Отже, компетентнісний підхід — один із оп-
тимальних засобів формування діяльнісної
особистості на вимогу часу.
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Бойко А.В.

Розвиток освітніх систем і зміст навчання
у сучасному світі відбувається в кон-

тексті глобальних освітніх тенденцій, які по-
в’язані з гуманізацією, національній спрямова-
ності освіти, відкритості системи освіти, пере-
несення акценту на навчально-пізнавальну
діяльність, яка покликана формувати ду-
ховність, культуру особистості, планетарне
мислення, цілісну картину світу, а також по-
в’язана з індустріалізацією навчання, творчою
спрямованістю й, найголовніше, безперервні-
стю навчання, яке відкриває можливість для
постійного поглиблення підготовки, досягнен-
ня цілісності і наступності у навчанні та вихо-
ванні.

Ці тенденції свідчать про те, що головною
функцією освіти є розвиток людини, який мож-
ливий завдяки мобільності студентів, а саме
академічної мобільності. Тому сьогодні стає ак-
туальним розглядати не лише окремі компо-
ненти академічної мобільності в процесі без-
перервної освіти, а їх взаємодію й вплив на
формування професійних навичок студентів,
тому що суспільству майбутнього потрібні
люди з актуальними знаннями, гнучкістю і кри-

СОЦІАЛЬНА ТА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ
У СУЧАСНОМУ СВІТІ

тичністю мислення, творчою ініціативою, ви-
соким адаптаційним потенціалом.

Академічна мобільність — це здатність лю-
дини до свідомої трудової і соціальної діяль-
ності, міра цілеспрямованого, планомірного
перетворення нею навколишнього середови-
ща й самої себе на основі засвоєння нею ба-
гатств матеріальної і духовної культури. Ака-
демічна мобільність є результатом усіх видів
освітньої діяльності майбутніх фахівців, яка
виникає у свідомості студента, його суб’єктив-
ному світі. Ця інтеграція в певній мірі
здійснюється на основі синергетичних про-
цесів, тобто за принципом самоорганізації
інформації, що поступає ззовні. Чим свідоміше
студент вибудовує траєкторію своєї освіти, тим
більш керованою стає його інформаційна взає-
модія зі світом.

Функціональне значення мобільності осо-
бистості полягає в тому, що вона є складовою
рушійної сили мобільності системи освіти й мо-
більності суспільства.

Соціальна мобільність продиктована необ-
хідністю адаптуватися до реальних життєвих
ситуацій. В основі соціальної мобільності ле-
жать такі поняття, як грамотність, освіченість
і професійна компетентність. Як результат —
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внутрішня воля й розкутість особистості,
здатність швидко реагувати на зміни, які відбу-
ваються у соціумі, у педагогічній науці й прак-
тиці.

Отже, сутність академічної мобільності по-
лягає у сучасних тенденціях освіти, що ство-
рює умови для розвитку академічної мобіль-
ності усередині системи безперервної вищої
професійної освіти, за допомогою наступних
вимог щодо процесу професійної підготовки
фахівця: маневреність професійних освітніх
програм, безперервність і узагальненість
знань, оперативність і гнучкість майбутнього
фахівця. Значення академічної мобільності
набуває актуальності у зв’язку з тим, що вона
окреслює сучасні тенденції безперервної осв-
іти, виховання та формування майбутніх

фахівців. Академічна мобільність є, з одного
боку, результатом функціонування системи
безперервної освіти, а з другого боку, робить
центральний організуючий вплив на всі етапи
формування й функціонування системи без-
перервної освіти.

Поняття академічної мобільності студента
нерозривно пов’язане з поняттям конкурентос-
проможності майбутнього фахівця, оскільки кон-
курентоспроможність, як і академічна
мобільність, визначається не тільки професій-
ним, але й індивідуально-особистісним компо-
нентом, тобто сукупністю індивідуальних стійких
властивостей, які складаються зі здатностей,
рис характеру, потреб і станів, що дозволяють
продуктивно функціонувати в професійній
діяльності й професійному спілкуванні.
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На сучасному етапі модернізації загально-
освітньої школи виникає проблема удос-

коналення традиційних і розробка нових методів
посилення мотивації навчання, підвищення ефек-
тивності управління та організації навчального
процесу.

Ідея випереджального навчання в тому чи
іншому розумінні не є новою в дидактиці, вона
має привабливі риси і впроваджується в педаго-
гічну практику. Так, С.М. Лисенкова запропонува-
ла геніальну ідею «перспективно-випереджаль-
ного навчання з використанням опорних схем при
коментованому управлінні».

«Професія мене сама знайшла», — так гово-
рила Софія Миколаївна Лисенкова (1924-2012 рр.)
— російський педагог-новатор, народний учитель
Радянського Союзу, вчитель початкових класів
більш як з 60-річним стажем роботи. Але, попри
всі заслуги, легенда радянської, а відтак — ро-
сійської педагогіки, вчителем, а тим більше по-
чаткових класів,зовсім не планувала бути. Пра-
цюючи у військовій прокуратурі секретарем-
стенографістом, вирішила вступати до педін-
ституту, щоб оволодіти необхідною для робо-
ти німецькою мовою. Не пройшовши за кон-
курсом, випадково почула по радіо про оголо-
шення набору у педагогічний клас однієї з мос-
ковських експериментальних шкіл. Навчання в
ньому було прирівняне до педучилища, і вже
через рік, у 1946-1947 н.р., С.М. Лисенкова
почала працювати в початковій школі. А в
70-80-ті рр. вона вже була відома не тільки у
Москві, але й у всьому Радянському Союзі.

Метою статті є обґрунтування методу ви-
переджального навчання С. Лисенкової, який
дозволяє активізувати й інтенсифікувати на-
вчальний процес школи.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
В УПРАВЛІННІ ОСВІТОЮ

ВИПЕРЕДЖЕННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Головна заслуга Лисенкової в тому, що вона

ввела в традиційну школу «майбутнє». Переду-
мовою виникнення цього педагогічного відкриття
є те, що свого часу її надто хвилювала наявність
у класі відстаючих учнів. С. Лисенковій, як і бага-
тьом колегам, доводилося додатково займатися
з такими дітьми після уроків. А це, у свою чергу,
було малорезультативним. Один урок для слаб-
кого учня — це мало, а систематичні заняття
втомлюють його, нівелюють навчання. У кінце-
вому рахунку, ні Лисенкову, ні відстаючих дітей
не влаштовували додаткові заняття. І вона по-
ступово прийшла до висновку, що багатьом уч-
ням просто не вистачає часу для засвоєння теми.
Значить, потрібно дати учням цей необхідний час
для міцного і глибокого засвоєння знань і вмінь,
потрібно довше і всебічно працювати над кож-
ною темою. Для того, щоб не відставати від
термінів, передбачених навчальною програмою,
треба її випереджати. А для цього необхідно по-
іншому будувати процес навчання, тобто урок [1].

Випередження, за Лисенковою, це не погоня
вперед будь-якими способами, це не шість годин
на тему, замість відведених програмою восьми.
А якраз навпаки: значне збільшення часу на про-
ходження кожної складної теми. Випередження
— це не клас вундеркіндів, а звичайних дітей зви-
чайної школи без усякого відбору чи відсіву. Ви-
передження — це не завантажені шкільними уро-
ками і домашніми завданнями зранку до вечора
учні. Це навчання, при якому учні можуть і по-
винні користуватися всіма благами життя —
відвідувати спортивні секції, займатися музикою
і танцями, і просто відпочивати [2].

Випередження, за Лисенковою, це заміна
лінійної послідовності навчання за програмою
накладанням тем. За традиційною системою на-
вчання — нова тема починається тільки тоді, коли
завершена попередня: пройшло пояснення, зак-
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ріплення, перевірка; і тільки тоді починається
наступна тема, потім ще. А при випереджально-
му навчанні — до нової теми починають підходи-
ти ще задовго до того, як прийде її час за програ-
мою, — по кілька хвилин (5-7) на кожному уроці,
поступово, не поспішаючи. Це додатковий час,
постійні вправи, які дозволяють всім учням доб-
ре «ввійти» в новий матеріал.

На кожному уроці, крім минулого і сьогодніш-
нього матеріалу, невеликими порціями подаєть-
ся важкий матеріал, який учні будуть вивчати че-
рез 50, 100 чи 150 уроків. Лисенкова це називала
«великою перспективою». Кращі учні «схоплю-
ють» складні перспективні теми, відчуваючи інте-
лектуальну насолоду, а слабкі, не поспішаючи,
при багаторазовім повторенні оволодівають важ-
ким для них матеріалом, і в решті засвоюють його
вчасно, не відстаючи від програми. Таким чином,
сильні учні проторують важкий шлях усім іншим,
а до наміченої мети приходять усі разом. Вихо-
дить, що всі учні від уроку до уроку вчать один
одного. Важливо кожного опитати в його час, і
тоді у всіх будуть хороші оцінки, а до моменту,
коли перспективний матеріал стане програмним,
його засвоять усі. Відтак, усім вистачить часу та
уваги вчителя [3].

Роки навчання немов згортаються пружиною:
перший навчальний рік за три чверті немов подає
руку допомоги другому, другий допомагає треть-
ому і т. д.

Отже, випередження — це геніальне педагог-
ічне відкриття — на диво просте і водночас склад-
не. Адже, працюючи за системою випереджен-
ня, вчитель не може приходити на урок непідго-
тованим, бо він одночасно управляє кількома
місяцями і навіть роками навчання — це ювелір-
на робота майстра.

Для того, щоб досягти швидкого темпу на
уроці, не перериваючи його на «витягування»
відповіді в одного учня, очікування, поки допише
рядок інший, «повернути в клас» третього, який
відволікся, потрібно привчити дітей думати вго-
лос, щоб кожна думка супроводжувалася сло-
вом, яке можна буде направляти, а через нього і
думку. У класі не повинна бути мертва тиша. Ко-
ментоване управління починає вчитель, діти
підключаються. Звичайно, не відразу і не всі. Але
з кожним днем «учителів» стає все більше. Учень
«веде» (замість — відповідає) розв’язання при-
кладу, задачі, розбір речення — це і є опитуван-
ня. При цьому учень відчуває, що весь клас
підкоряється його волі. Він — вчитель, від нього
залежить робота всіх, а тому намагається гово-
рити голосно, чітко. Звідси — хороша дикція, ви-

разне мовлення [2, c. 8-9].
Опорні схеми — ще одна особливість техно-

логії С.М. Лисенкової. Це спеціальні схеми, вико-
ристання яких дає можливість учителю зеконо-
мити час. Поступово схема-опора стає непотріб-
ною — спочатку сильним, потім середнім, і сла-
бим учням. Різниця тільки у терміні користуван-
ня нею, але ця різниця ніяк не відображається
на перебігу уроку, не збиває темп, не зв’язує вчи-
теля. Опорні схеми наче вирівнюють клас, і урок
протікає плавно. Цікаво, що кількість хороших
учнів у Лисенкової не зменшувалась від першо-
го класу до четвертого, а навпаки — перманент-
но зростала [2, c.12-13].

Педагог-новатор відзначала, що діти сильно
різняться у розвитку, тому потрібно чимось ком-
пенсувати слабий розум, щоб не слабкі і не се-
редні, а сильні визначали темп роботи, але щоб
при цьому ніхто не відставав. Тому Лисенкова
вказувала: «Одна опора — голос, він звучить
спочатку з боку , потім стає внутрішнім голосом
думки. Друга опора — схема». Опорні схеми, ко-
ментоване управління дозволили «впустити» не-
великими дозами випередження.

В основу «золотої програми» С.Лисенкової
закладено відкриття автора — перспективно-ви-
переджальне навчання. У програму кожного кла-
су введений додатковий матеріал, призначення
якого:

- забезпечити наступність між роками навчан-
ня (у програмі 1-го класу є матеріал 2-го і навіть
3-го і т.д.);

- надати можливість дітям, здібним до ран-
нього засвоєння матеріалу, реалізувати свої
пізнавальні запити;

- створити для менш здібних або менше
підготованих дітей реальні умови засвоєння ма-
теріалу без поспіху і напруги, вводячи його ма-
лими дозами за достатньо довший період, ніж
відведено програмою.

Завдячуючи авторській системі, засвоєння як
базового, так і додаткового компоненту програм-
ного матеріалу, протікає без перевантаження, без
додаткових навчальних годин.

Щодо оцінювання навчальних успіхів учнів, то
у Лисенкової було кілька підходів. Спочатку вона
спробувала десятибальну систему оцінювання,
щоб для себе і для дітей зробити наочним їх про-
сування. Учень знає матеріал програми — отри-
мує «5». Відповідає на відмінно перспективний
матеріал — отримує «10».

Пізніше на широкому полі випередження Ли-
сенкова вирішила спробувати ще одну цікавин-
ку: п’ятірки різного кольору — червоні, зелені,
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сині. Тільки за допомогою кольорових оцінок,
стверджувала педагог-новатор, можна бачити і
оцінювати картину успішності класу за чверть,
за рік, за всю початкову школу. Тим, хто засвоїв
матеріал далекого випередження, відмінно по
ньому відповідає — червона п’ятірка; тим, хто
відповідає на п’ять перспективний, але уже до-
сить обкатаний матеріал, — зелена. А якщо ди-
тина матеріал випередження не засвоює —вона
отримує свою п’ятірку — синю: за хорошу
відповідь програмного матеріалу [1].

С. Лисенковій важливо, щоб кожна дитина пе-
реживала успіх. Але у різних дітей успіх свій.
Хтось справляється з контрольною роботою, до
якої вів довгий шлях випередження, а потім ще і
години, відведені на тему програмою. А хтось у
цей же час відповідає матеріал далекої перспек-
тиви — такий, до якого весь клас підійде ще не

скоро. Це успіх вчителя і учня, особливо, якщо
врахувати, що учнів, які не справилися із зав-
даннями, не залишилося. Не залишилося звич-
ного відсотка відстаючих дітей. Тобто С. Лисен-
кова у ході впровадження технології перспектив-
но-випереджального навчання реалізувала по-
ставлену мету — позбутися відстаючих учнів.

Аналіз основних положень перспективно-ви-
переджального навчання показав, що правильна
його організація сприятиме підвищенню інтересу
до навчання та рівня научуваності, формуванню
мотивації у школярів, розвитку їхньої комунікації.

Вивчення педагогічного досвіду С.М. Лисен-
кової, безперечно, допоможе вчителям з більшою
віддачею працювати з дітьми, ефективніше ви-
користовувати особливості кожної дитини, сти-
мулювати активність та пізнавальний інтерес
учнів.
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Сучасний період розвитку суспільства оз-
наменований втратою ціннісних орієн-

тацій, аксіологічно-екзистенційною кризою люд-
ства, яка знаходить своє відображення і в освітній
сфері. Прагнення до технологізації, інформати-
зації навчального процесу змінює пріоритети ос-
віти, зміщує акценти на розвиток інтелектуаль-
ної, а не духовної сфери особистості. «Трансфор-
маційний соціум, що посилюється кризою еконо-
мічних та політичних відносин, постійними супе-
речностями в сфері державного управління і
місцевого самоврядування, занедбаністю в сфері
охорони здоров’я, культури і освіти, байдужістю
всіх і кожного, що негативно позначається на жит-
тєвому потенціалі особистості» [2, 4]. Саме тому
на сьогодні зростає важливість гуманізації педа-

ДЕМОКРАТИЧНІ ВІДНОСИНИ ТА ПРОФЕСІЙНА
КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ В УПРАВЛІННІ

ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
гогічної освіти, її олюднення в умовах глобаліза-
ційних змін, що дасть можливість інтелігентній,
освіченій і високоморальній особистості вихову-
вати на таких засадах підростаюче покоління.

Одним з основних завдань, які стоять перед на-
ціональною системою освіти і переходом на держав-
но-громадські принципи управлінської самоорганізації,
є підготовка менеджерів з управління навчальним
закладом на всіх рівнях для забезпечення власної
життєдіяльності, функціонування і розвитку [4, 4].

Нові напрями професійної підготовки в уп-
равлінні повинні утворюватися на інформаційно-
комунікаційних технологіях, на основі нових
підходів і стратегій. Сьогодні на зміну інформац-
ійно-проблемним формам навчання приходить
евристично-пошуковий підхід, а система освіти
набуває гуманоцентричної орієнтації, що форму-
ють і розвивають особистісний і професійний по-
тенціал фахівця не лише у сфері теорії та мето-
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дики педагогічної освіти.
Сучасний вищий навчальний заклад повинен

мати підготовлених фахівців з теорії управління
соціально-педагогічними системами, фінансово-
економічними потоками, інноваційними процеса-
ми, інформаційними ресурсами, плануванням роз-
витку та інших напрямів,сумісних з управлінням
освітою на різних рівнях. «Розглядати об’єкт уп-
равління — вищий навчальний заклад як відкри-
ту соціально-педагогічну систему, яка взаємодіє
із соціумом, задовольняє освітні запити різних
верств населення, забезпечує розвиток закладу
в конкурентному середовищі» [5, 185].

Тому необхідно особливу увагу приділити си-
стемі підвищення кваліфікації менеджерів осві-
ти, які будуть реалізовані в діяльності, пов’язаній
з державно-громадським управлінням ВНЗ. Особ-
ливо важливо за допомогою різноманітних заходів
створювати середовище постійного навчання та
самовдосконалення для викладачів і керівників
навчальних закладів, адже саме вони є водночас
і основою державно-громадського управління
вишу, і тим суб’єктом управління, на якому схо-
дяться всі комунікативно-управлінські
міжсуб’єктні зв’язки, що в умовах державно-гро-
мадського управління ВНЗ є надзвичайно різно-
манітними та інтенсивними.

Важливого значення набувають підготовка і
перепідготовка викладачів до участі в управлінні
ВНЗ з урахуванням завдань національної докт-
рини системи освіти. Рівень кваліфікації управл-
інського персоналу є одним із ключових факторів
успішності управління освітньою установою.

Процес функціонування та розвитку ВНЗ не-
можливий без першочергового формування
цілісної та ефективної системи підвищення квалі-
фікації управлінців, які фактично і повинні забез-
печувати розвиток інноваційно-гуманістичних форм
управління вищими навчальними закладами.

Професійна готовність викладачів до управл-
інської діяльності ВНЗ визначається як внутрішній
стан особистості, що спонукає її до свідомого
інтелектуального розвитку, професійної майстер-
ності та самовдосконалення. Готовність викла-
дачів до управлінської діяльності залежить від
багатьох функцій управління із врахуванням та-
ких компонентів: інформаційно-аналітичного, осо-
бистісно-вольового, мотиваційно-цільового та
рефлексивно-операціонального.

Враховуючи таку варіативність вимог, які ви-
суваються до управління навчального закладу,
відповідно повинна створюватися і варіативна
система підготовки таких управлінців, де відбу-
вався б процес всебічного розвитку різноманіт-

них характеристик, необхідних для компетентної
ефективності в управлінні ВНЗ.

Для цього можливе створення «управлінсь-
кого персоніфікованого центру», який повинен
здійснювати організаційне об’єднання викла-
дачів-науковців, громадських діячів навколо
освітніх проблем та вибір керівників на різних
рівнях управління на основі особистісно-вольо-
вих та психологічних характеристик, які здатні пе-
реконувати і гуртувати навколо себе педагогів,
студентів, громадськість заради певних цілей,
важливих як для навчального закладу, так і для
суспільства в цілому [4,126].

Готовність викладача до управління ВНЗ по-
винно явно демонструвати відмінне володіння
комунікативними здібностями у сфері ділових і
міжособистісних відносин і в максимальному сту-
пені намагається само реалізуватися в цьому
плані, активніше працювати в середовищі колек-
тиву і атмосфері колективного схвалення чи за-
гального захоплення справою, підтримувати ши-
роке коло знайомств, проявляючи нав’язливість
у встановленні контактних відносин. Такий вик-
ладач має бути емоційно чуйним, етично гнуч-
ким, адекватно реагувати, а у разі конфлікту пер-
шим іти на компроміс, непримусово сходитися з
людьми і вміти підтримувати компанію, гнучко
впливати на інтереси окремих індивідів і колекти-
ву, завжди попадаючи під вплив переважної
більшості. У конфліктних ситуаціях він має зали-
шатися прихильником збереження миру шляхом
поступки інтересів окремих осіб, показувати свої
організаторські й адміністративні здібності, тоб-
то прагнути працювати з персоналом і отримува-
ти від цього насолоду.

Саме від співпраці між адміністрацією та вик-
ладачами, органами студентського самоуправлі-
ння, громадськістю залежить управлінська ефек-
тивність та здатність до саморозвитку вищого
навчального закладу, адже тільки новітня, спря-
мована в майбутнє освіта створює реальні перс-
пективи розвитку в цілому. «Той керівник, який
відповідально ставиться до майбутнього свого
закладу, добре розуміє, що найближчим і найкра-
щим помічником адміністративного працівника є
громада, якій належить підтримання авторитету
та іміджу закладу» [1, 69].

Ефективна діяльність ВНЗ на сьогодні немож-
лива виключно у педагогічно-виховному просторі,
адже навчальний заклад у сучасних умовах,
являє собою відкриту, соціально активну, комун-
ікативну систему багаторівневих взаємовідносин.
Ефективний менеджер «спрямовує свою
діяльність на розвиток партнерських стосунків із
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різними установами освіти, що є на території гро-
мади» [3, 61]. Такі стосунки забезпечують гармо-
нійну роботу цих установ, що передбачають тісну
співпрацю та підтримку один одного.

Керівникам ВНЗ потрібно надавати інформацію
та обговорювати її до прийняття рішення з педко-
лективом, більше довіряти професорсько-викла-
дацькому складу, пам’ятаючи, що довіра підви-
щує відповідальність кожного працівника, сприяє
його включенню в активну діяльність. Такі про-
фесійні та особистісно-психологічні здатності мож-
ливо виробити лише в системі цілеспрямованої
освітньої, професійної, самоосвітньої діяльності,
умови для яких повинні бути створені як у рамках
вищої освіти та системи підвищення кваліфікації,
так і завдяки законодавчо-нормативному та орган-
ізаційно-громадському забезпеченню стабільних
відносин між різними рівнями управління.

Для ефективної підготовки управлінських
кадрів, впровадження і розвитку управління ВНЗ
необхідно визначити основні вимоги до ключових
компетенцій менеджерів-викладачів. А саме:

- вміння співпрацювати з державними уста-
новами та суспільними інституціями;

- пропонувати нові креативні ідеї в управлінні
вищим навчальним закладом;

- вміння планувати та організовувати навчаль-
но-виховну роботу;

- вміння приймати рішення та брати на себе
відповідальність за виконання;

- розділяти повноваження та відповідальність
між суб’єктами управління;

- здійснювати тісну взаємодію та координацію
з органами адміністративного, громадського та
студентського управління навчальним закладом;

- брати активну участь у проведенні профорі-
єнтаційної діяльності вузу;

- проводити обмін досвідом з іншими навчаль-
ними закладами з питань управління;

- залучати меценатів, інвесторів до співпраці
у зміцненні матеріально-технічного забезпечен-
ня вузу;

- дотримуватись субординації в ієрархії управ-
ління;

- співпрацювати з колективом, передбачати
конфлікти, вирішувати суперечності;

- брати участь у залученні національних і
міжнародних грантів.

Широкий спектр необхідних функціональних,
професійних, організаційно-громадських та осо-
бистісно-психологічних компетенцій менеджера-
викладача вищого навчального закладу вимагає
створення цілісної системи освіти через життя,
протягом якої людина, що відчуває покликання
до управлінської діяльності, могла б удоскона-
лювати свої здібності, необхідні для ефективно-
го розвитку навчального закладу, який не лише
виконує державні стандарти в галузі вищої осві-
ти, але й сприяє його розвитку.

Таким чином, одним з найважливіших завдань,
які постають сьогодні перед ВНЗ, є підготовка
управлінських кадрів для забезпечення власного
функціонування та розвитку. Насамперед, важ-
ливим є визначення основних вимог щодо клю-
чових компетенцій менеджерів вищих навчальних
закладів, які перетворюються на персоніфікова-
ний центр комунікативно-управлінської діяль-
ності. Професійна підготовка до управління ВНЗ
вимагає системного підходу на всіх її рівнях (уні-
верситет, перепідготовка, підвищення кваліфі-
кації, конференції та семінари, самоосвіта тощо),
адже його діяльність в сьогоднішніх умовах уп-
равління є надзвичайно різноманітною та бага-
тофункціональною.
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Постановка проблеми. На освіту сьогодні
суттєво впливають зміни в сучасному

суспільстві. Зокрема, протягом останніх деся-
тиліть у багатьох країнах світу та в Україні зміню-
валась суспільна парадигма — від технократич-
ної до індустріальної, від індустріальної до інфор-
маційної. Ці зміни відбулись такими темпами, що
зумовили потребу негайно переглянути й рефор-
мувати освіту на всіх рівнях, оскільки наявні сис-
теми не повністю відповідали запитам та потре-
бували переорієнтації.

Провідним напрямом розвитку суспільства
стала безперервна освіта, яка є обов’язковою
умовою стабільної соціалізації. Зараз для підви-
щення особистої конкурентоспроможності люди-
на змушена послідовно підвищувати професійну
кваліфікацію протягом своєї трудової діяльності.

Як показує аналіз досвіду освітніх систем ба-
гатьох країн, одним зі шляхів оновлення змісту
освіти й навчальних технологій, узгодження їх із
сучасними потребами, інтеграції до світового ос-
вітнього простору є орієнтація навчальних про-
грам на компетентнісний підхід та створення ефек-
тивних механізмів його запровадження.

Згідно з означенням Міжнародного департа-
менту стандартів для навчання, досягнення та
освіти (International Board of Standards for Training,
Performance and Instruction (IBSTPI), поняття
компетентності визначається як спроможність
кваліфіковано провадити діяльність, виконува-
ти завдання або роботу. При цьому поняття
компетентності містить набір знань, навичок
і ставлень, що дають змогу особистості ефек-
тивно діяти або виконувати певні функції, спря-
мовані на досягнення певних стандартів у про-
фесійній галузі або певній діяльності [10].

Суттєва модернізація системи освіти перед-
бачає передусім оновлення управлінської діяль-
ності керівників освітніх закладів. Нові життєві
умови виявляють потребу та необхідність буду-
вати індивідуалізовану конкурентоспроможну ос-
вітню політику. Керівник навчального закладу
відіграє в цьому процесі ключову роль. Він пере-
буває в центрі соціально-економічних і педагогі-
чних перетворень, координує, спрямовує працю
педагогів, від його економічної грамотності, ініціа-
тивності, уміння приймати самостійні рішення
стратегічного та тактичного характеру залежить

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ступінь успішної роботи закладу в цілому. По-
ступово відбулося розуміння необхідності прий-
няття компетентнісного підходу в освіті як підґрун-
тя навчання, оскільки саме знання є незмінним
стратегічним ресурсом суспільства. «Освіта сьо-
годні, — як зазначає В. Кремень, — має сформу-
вати нову людину — компетентну, освічену, ви-
ховану — патріота, фахівця» [5].

Отже, особливої актуальності набуває пробле-
ма професійної (управлінської) компетентності,
специфіка якої достатньо відображена в науко-
во-педагогічних дослідженнях і нормативних ви-
могах до управлінської діяльності й особистості
керівника ЗНЗ як управлінця-професіонала.

Мета статті: обґрунтувати необхідність підви-
щення управлінської компетентності керівників
ЗНЗ у системі післядипломної педагогічної осві-
ти.

Завдання дослідження: на основі компетен-
тнісного підходу розкрити сутність професіонал-
ізму в забезпеченні ефективної управлінської
діяльності керівника школи, обґрунтувати модель
професійної компетентності керівника ЗНЗ, виок-
ремити структурні компоненти моделі та скласти
їх описову характеристику.

Виклад основних матеріалів дослідження,
обґрунтування результатів. Закон України «Про
загальну середню освіту» перелічує умови, за
яких фахівець може посісти посаду керівника за-
гальноосвітнього навчального закладу: він має
бути громадянином України, мати вищу педагогі-
чну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж
педагогічної роботи не менше трьох років, успіш-
но пройти атестацію керівних кадрів освіти у по-
рядку, встановленому Міністерством освіти Ук-
раїни [4]. У Положенні про загальноосвітній на-
вчальний заклад визначено, що «керівництво за-
гальноосвітнім навчальним закладом здійснює
його директор» [7], і перелічено ті ж характерис-
тики, за якими особа може обіймати посаду кері-
вника ЗНЗ згідно із законом «Про загальну се-
редню освіту».

У роки існування командно-адміністративної
системи роль керівника школи було чітко визна-
чено в межах загальної ідеології. У державному
управлінні провідна роль належала функції конт-
ролю, і цю тенденцію було закріплено в освіті
наказом 1939 року «Про покращення контролю за
роботою шкіл та вчителів та про боротьбу з фак-
тами окозамилювання в оцінці знань учнів».
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Згідно з наказом, головною функцією управлін-
ня, тобто провідною діяльністю керівника, ста-
вав контроль, що відповідало загальній ідео-
логічній платформі державного управління. Ди-
рективний стиль управління закріпив централі-
зацію керівництва на всіх рівнях, зміцнив автори-
тарний стиль управління, встановив жорстку рег-
ламентацію діяльності учнів, педагогів і самих
керівників. За таких умов не було потреби опіку-
ватись маркетингом, фінансово-економічними пи-
таннями, технологічним оновленням засобів
здійснення навчально-виховного процесу. Потреби
в спеціальній управлінській підготовці не було.

Проте на сьогодні ситуація інша. Для успіш-
ного управління за нинішніх соціально-економіч-
них умов ринкової економіки напів-професійна
діяльність вже є неприпустимою.

На думку Л. Карамушки, керівник школи має
бути не кращим учителем, а професіоналом з
управління закладом освіти, тобто менеджером,
який пройшов спеціальну підготовку й усвідом-
лює, що він є представником окремої професії, а
не просто інженером, економістом, педагогом,
який здійснює управлінську діяльність [6, 126].

У наш час, на думку багатьох учених, потрібні
якісні зміни і в мисленні керівника навчального
закладу. Він повинен мати теоретичну підготовку
з питань сучасного менеджменту, оперувати но-
вими поняттями, бути здатним виділяти та сис-
темно розв’язувати актуальні проблеми, бачити
перспективи роботи навчального закладу, плану-
вати стратегію його подальшого розвитку. Онов-
лене мислення керівника навчального закладу
звільнить його від стереотипів, допоможе про-
явити індивідуальність, відчути особисту відпо-
відальність за свій вибір і за людей, з якими пра-
цює, зосередитись на результатах діяльності, а
не на намірах і засобах, сприятиме творчості.
Можна спостерігати тенденцію до професіоналі-
зації управління загальноосвітнім навчальним
закладом.

Всередині 90-х років поряд із поняттям «кері-
вник освіти» набув широкого вжитку термін «ме-
неджер освіти». Цьому сприяли роботи Л. Дани-
ленко, Г. Дмитренка, Г. Єльникової, Н. Коломінсь-
кого, В. Пікельної, В. Шпалінського та інших уче-
них, які обґрунтовували та пропагували сучасні
теорії й технології управління освітньою галуз-
зю.

Однак у вітчизняній педагогічній практиці спец-
іальну підготовку професійних менеджерів осві-
ти тільки розпочато, тому поки що ми не ототож-
нюємо поняття «керівник закладу освіти» і «ме-
неджер освіти», хоча реально ці поняття відоб-

ражають поліфункціональну діяльність керівни-
ка школи. Саме підготовка професійних менед-
жерів — керівників загальноосвітніх навчальних
закладів — є однією з суттєвих умов реформу-
вання освітньої галузі.

Аналіз специфіки роботи керівників навчаль-
них закладів свідчить, що внаслідок складності
управлінської діяльності до них висунуто чима-
ло вимог. Зміни в освітньому середовищі сьогодні
спонукають керівника шукати та впроваджувати
нові механізми ефективного управління, що змо-
жуть перевести роботу навчального закладу в
якісно новий стан. Керівник передусім приймає
управлінське рішення, створює модель органі-
зації праці підлеглих, організовує співпрацю в
колективі, налагоджує комунікації. На думку Є.
Хрикова, «управління навчальним закладом — це
управління насамперед людьми і відносинами між
ними» [9; 65].

Сьогодні в управлінні замість філософії впли-
ву утверджено філософію взаємодії, співробіт-
ництва, рефлексивного управління. Управління
стає особистісно зорієнтованою діяльністю.
Тому керівникові необхідні особливі знання та
вміння для ефективного управління.

Сучасний менеджмент, за словами П. Друке-
ра, — це «специфічний вид управлінської діяль-
ності, що обертається навколо людей, з ме-
тою зробити їх здатними до спільних дій і на-
дати їхнім зусиллям ефективності». У наш час
«людьми не потрібно управляти, завдання ме-
неджменту — спрямовувати людей, а мета —
зробити максимально ефективними специфічні
навички та знання кожного окремого працівника»
[3; 54].

Менеджерська складова професійної компе-
тентності керівника навчального закладу, на дум-
ку В. Дивака, передбачає наявність вмінь:

- управління педагогічним колективом;
- організації економічної діяльності; обґрун-

тування альтернативних стратегій економічної
діяльності, а також механізмів їх реалізації;

- вивчення можливостей діяльності інших
навчальних закладів;

- аналізу ефективності економічних зв’язків
з урахуванням поділу праці;

- прийняття рішення щодо реалізації продук-
ту та каналів надходження ресурсів;

- укладання угоди з постачальниками та спо-
живачами і забезпечення їх реалізації [2].

Дійсно, сьогодні в управлінській діяльності
відбуваються значні та швидкі зміни. Багатьом
керівникам навчальних закладів під час роботи
доводиться ніби знову опановувати професію,
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оскільки в закладі, який вони очолюють, посту-
пово зникає жорстка ієрархія, розмито різницю в
правах, завданнях, підвищено рівень складності
та взаємозалежності в роботі колективу, змінено
засоби мотивації співпрацівників. Попри те, що
навчальні заклади переважно перебувають на
державній формі власності, їх включено до но-
вих економічних відносин, тому керівники шкіл
змушені переходити на інші, більш гнучкі, уп-
равлінські стратегії, розробляти моделі свого по-
дальшого розвитку: створення позитивного іміджу
навчального закладу, використання інноваційних
освітніх технологій, нові підходи до мотивації пе-
дагогів, орієнтація на потреби всіх учасників на-
вчально-виховного процесу, бачення перспекти-
ви розвитку навчального закладу.

Отже, сучасний керівник-освітянин повинен
уміти кваліфіковано здійснювати аналіз і само-
аналіз управлінської діяльності, визначати перс-
пективи розвитку закладу, передбачати стратегію
подальшого розвитку відповідно до його місії. Він
має цілеспрямовано впливати на свою команду
менеджерів і вміти об’єднати спільні зусилля ко-
лективу для досягнення поставленої мети. Досяг-
ти результату зможе тільки вмотивований керів-
ник, який готовий узяти на себе відповідальність
за роботу, ставить перед собою та колективом
реальні цілі та докладає максимальних зусиль для
їх досягнення. Це не просто ускладнення того фун-
кціоналу, який був завжди покладений на керівни-
ка навчального закладу. Це вже обов’язкові вимо-
ги до професіоналізму сучасного директора, ті
особливі вміння, знання моральні та психологічні
якості, що становлять управлінську компе-
тентність керівника закладу і мають бути при-
таманні менеджеру освіти, фахівцю-управлінцю.

Тому, на погляд Смирнової М. Є., кваліфі-
каційні вимоги до сучасного керівника ЗНЗ ма-
ють бути укладені в модель професійної компе-
тентності керівника школи (таблиця 1) [8, 22].

Враховуючи дослідження в галузі педагогіч-
ної професіографії (Н.В. Кузьміна, Н.Д. Левитов,
О.І. Пометун, С.Л. Рубінштейн, В.А. Сластьонін,
Л.Ф. Спірін, О.І. Щербаков та ін.), однією з опти-
мальних можна вважати професійну модель кер-
івника ЗНЗ, яка включає такі основні компоненти:

- нормативний опис професійних якостей;
- кваліфікаційна характеристика професійної

підготовки;
- загальнопедагогічна підготовка;
- соціогуманітарна підготовка;
- управлінська підготовка.
За таких підходів можна зробити висновок, що

головним чинником якісного управління навчаль-
ним закладом є наявність у керівника професій-
ної управлінської компетентності.

Професійна управлінська компетентність кер-
івника ЗНЗ є складним структурним утворенням,
тобто складною компетентністю, яка складаєть-
ся зі специфічних компонентів, частково розкри-
тих у поданій нами моделі. З урахуванням сучас-
них наукових надбань управлінською компетент-
ністю керівника ЗНЗ вважається інтегральна
здібність зрілої особистості керівника будувати
свій поступальний професійний розвиток з пост-
ійним ускладненням завдань і зростанням рівнів
досягнень. Це найбільш повно мобілізує внутрішні
ресурси керівника щодо їх оптимальної реалізації
в конкретних умовах управлінської діяльності.
Дана проблема є актуальною і вимагає подаль-
шого вивчення та практичної реалізації в системі
післядипломної освіти керівників ЗНЗ.
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Таблиця 1.
Модель професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу
Складові 

професійної 
компетент-

ності 
керівника 

ЗНЗ 

 
Показники  

професійної компетентності  
керівника ЗНЗ 

Ступінь  
прояву показників 

0,25 0,5 0,75 1,0 

Знання 1) теоретичних і методологічних засад здійснення 
управлінської діяльності 

    

2) психолого-педагогічних засад управлінської 
діяльності 

    

3) ступеня володіння додатковими знаннями     
Уміння 1)розв'язувати проблеми стратегічного рівня: 

* визначати цілі діяльності навчального закладу з 
огляду на реальні умови; 
* передбачати результати розвитку навчального 
закладу; 
* бачити альтернативні шляхи розвитку 

    

2) здійснювати самоаналіз та самооцінювання 
досвіду: 
* порівнювати власний досвід із досвідом колег; 
* бачити свої переваги у професійній діяльності; 
* виділяти якості, які заважають ефективно 
здійснювати управління 

    

3) формувати новий стиль управління: 
* виділяти особисті якості, що сприяють розвитку 
навчального закладу; 
* визначати оптимальний стиль управління, 
прийнятний для педагогічного колективу навчального 
закладу; 
* здійснювати моніторинг ефективності нового 
стилю управління 

    

4) сприймати та використовувати доступні освітні 
ресурси: 
* ефективне використання нових знань; 
* сприйняття нових освітніх технологій; 
* використання ІКТ в управлінській діяльності та 
навчально-виховному процесі 

    

Сформовані 
цінності 

1) ціннісне ставлення до професійної діяльності; 
2) ціннісне ставлення до себе, до людей; 
3) готовність до вияву особистої ініціативи; 
4) готовність до подальшого професійного зростання 
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Ключкович Т.В.

Входження національної вищої школи в
європейський освітній простір є складним

і багатоаспектним завданням, яке вимагає вирі-
шення багатьох питань як на державному рівні,
так і в окремому вищому навчальному закладі.
Кожна з країн-учасниць Болонського процесу
пройшла свій унікальний шлях в реалізації базо-
вих завдань структурного реформування систе-
ми вищої освіти, при цьому як досягаючи успіхів,
так і долаючи актуальні виклики.

Підписання Словацькою Республікою (СР) в
червні 1999 р. Болонської декларації про єдиний
європейський простір освіти [7] було важливим
імпульсом європеїзації національної вищої осві-
ти країни. Водночас для впровадження реформ з
перебудови системи вищої освіти країна потре-
бувала цілий ряд ґрунтовних концептуальних та
законодавчих актів, які б засвідчили серйозність
намірів влади рухатися шляхом освітньої євроін-
теграції.

30 серпня 2000 р. урядом М.Дзурінди було
ухвалено «Проект концепції подальшого розвит-
ку вищої освіти в Словаччині на ХХІ століття»
[8], в якому було зафіксовано стан розвитку вищої
освіти Словаччини, встановлено орієнтири і ме-
ханізми змін, підтверджено необхідність рухати-
ся в напрямку гармонізації словацької вищої ос-
віти з загальноєвропейськими цілями Болонсь-
кого процесу. Критично оцінюючи стан словаць-
кої вищої освіти, окреслюючи її проблемні поля,
концепція стала ідеологічною і матеріальною ос-
новою для підготовки нового закону про вищу
освіту [2, c. 30].

Серед основних стратегічних цілей, які вису-
валися в концептуальних документах кінця
1990-х — початку 2000-х рр., можна виокре-
мити наступні: автономізація вищих закладів
освіти; покращення матеріальної бази вузів та
їхнього фінансового забезпечення; структурні
зміни змісту вищої освіти; покращення якості
вищої освіти; розширення доступності вищої
освіти за рахунок упровадження нових форм
навчання; мотивація громадян до безперерв-
ного навчання впродовж життя та ін.

Активізацію діяльності щодо європеїзації
вищої освіти СР можна прослідкувати щонаймен-

ВИЩА ОСВІТА І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
У СЛОВАЧЧИНІ: НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ТА АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ
ше у двох напрямках: перший — це створення
правових основ шляхом ухвалення нормативних
актів, другий — практичні дії з реалізації норм та
інші ініціативи в освітньому процесі.

Базові нормативні рамки щодо поступової ре-
алізації Болонського процесу були створені в
2002 р. Законом «Про вищі школи» [11] і Поста-
новою Міністерства освіти СР «Про кредитну си-
стему навчання» [9].

Новий Закон «Про вищі школи», що вступив в
дію 1 квітня 2002 р., врегулював широкий спектр
питань щодо правового положення вузів, їх фінан-
сування та управління, навчальних програм та
спеціальностей, акредитації, статусу викладачів
і студентів, їх соціальної підтримки та ін.

Законодавчі нововведення істотно посилили
автономію вузів, зокрема фінансову. Було зап-
роваджено систему диверсифікації фінансових
надходжень, що дозволило вузам залучати кош-
ти з багатьох джерел шляхом власної діяльності,
корпоративних грантових проектів, також вузи ста-
ли власниками державного майна, яким раніше
розпоряджалися як бюджетні організації.

Закон 2002 р. регламентував структурний
поділ вузівської системи, виокремивши три типи
навчальних закладів: громадські, державні та при-
ватні, а також передбачив можливість діяльності
іноземних вузів. Також законодавчо зафіксовано
кількість вузів у 2002 р.: 19 громадських, 3 дер-
жавні, 1 приватний вуз [11, c.1508-1510]. У вузах
запроваджені навчальні програми й академічні
ступені трьох рівнів Болонського типу: 1) бака-
лаврський (Bc.); 2) магістерський (магістр — Mgr.,
Mgr.art.), інженерський (інженер — Ing., Ing.arch.),
докторський (доктор — MUDr., MVDr.); 3) докто-
рантський (доктор — PhD, ArtD, ThLic.) [11, c.1483-
1486]. Згідно з параграфом 62 узаконено кредит-
ну систему навчання у всіх вузах Словаччини.

Даючи оцінку Закону «Про вищі школи», Б.
Косова та Ш. Порубський підкреслюють, що, з
одного боку, Закон сприяв якісно іншому, динамі-
чному розвитку вузів, а з іншого — залучив сло-
вацьку вищу освіту до всіх позитивів і негативів
Болонського процесу [3, c.109].

У період діяльності другого уряду М. Дзурін-
ди (з 2002 по 2006 рр.) відбувається імплемента-
ція реформи вищої освіти. Відповідно до норма-
тивних документів практично впроваджується кре-
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дитна система навчання на базі Європейської
системи трансферу кредитів (ЕСТS), яка спря-
мована на підвищення мобільності навчання сту-
дентів, як в часовому (вибір темпу навчання), так
і просторовому вимірах (вибір місця навчання). У
процесі реформування реструктуризується сис-
тема навчальних спеціальностей щодо їх кількості
та змісту.

Вступ Словаччини до Європейського Союзу
(ЄС) у 2004 р. додав імпульсів реформуванню
освіти в контексті виконання політичних планів і
зобов’язань уряду, а також положень, зафіксова-
них у міжнародних угодах щодо розвитку Болонсь-
кого процесу (Празьке комюніке в 2001 р., Берлі-
нське комюніке в 2003 р. та ін.).

Закон «Про вищі школи» постійно оновлюєть-
ся і вдосконалюється. Так, у 2007 р. було запро-
ваджено загальнонаціональний реєстр студентів
і викладачів, розширено перелік можливих дже-
рел фінансування вузів, вдосконалено систему
соціальної підтримки студентів та ін. Оновлений
у 2008 р. Закон «Про вищі школи» доповнив, зок-
рема, структурування вузівської системи, ввівши
такі категорії: «університетська вища школа»,
«фахова вища школа», «вища школа». Зміни до
Закону в грудні 2012 р. новелізували положення
щодо обліку діяльності вузів, їх політики щодо
забезпечення якості навчання, стипендійного за-
безпечення та ін.

Таким чином, нормативно-правове регулюван-
ня в СР постійно оновлюється з метою вдоско-
налення різних аспектів діяльності вузів і функ-
ціонування вищої освіти в цілому.

Впровадження Болонського процесу загалом
позитивно позначилося на розвитку національ-
ної вищої освіти, її інтеграції у європейський
освітній простір, хоча проявилися і деякі труд-
нощі чи виклики, з якими зіткнулися вузи в про-
цесі адаптації.

Зокрема, Б. Косова і Ш. Порубський підкрес-
люють, що словацький варіант європеїзації вищої
освіти здійснювався директивно, без огляду на
стан та традиції вузів, слабко узгоджувався з
принципом поступової гармонізації Болонського
процесу з національною системою освіти [3,
c.109-110]. Поряд з декларуванням посилення
автономізації вузів, на практиці часто формува-
лися умови залежності словацьких вузів від дер-
жавно-адміністративних структур, що не відпові-
дало трендам європейського розвитку.

Стандартизація навчання за трансферною
системою ECTS сприяла демократизації, гнуч-
кості системи вищої освіти в контексті індивіду-
ального вибору темпу і місця навчання, що над-

звичайно важливо для студентів різних форм
навчання. Водночас кредитна система підви-
щила відповідальність саме студентів за орга-
нізацію і етапність свого навчання.

Очевидним наслідком реформування стало
поглиблення інтернаціоналізації вищої освіти і
науки, що сприяло розширенню багатосторонньої
взаємодії словацьких вузів, підвищенню їх кон-
курентоспроможності та відкритості, покращен-
ню якості навчання та досліджень. Словаччина
долучилася до програм ЄС у сфері освіти, науки
та фахової підготовки, що передбачають
мобільність студентів та викладачів, партнерсь-
ку участь вузів у спільних проектах. У цьому кон-
тексті слід згадати такі програми, як SOCRATES і
Leonardo da Vinci, SOCRATES ІІ і Leonardo da Vinci
ІІ, ERASMUS, Jean Monnet, TEMPUS, які орієнту-
ються на стратегічну ціль — гармонізацію роз-
витку вищої освіти в СР із загальноєвропейсь-
ким трендом [1, c.76].

Посилення європейського вектору в функціо-
нуванні словацьких університетів здійснюється
також шляхом впровадження нових дисциплін з
європейською тематикою (європейське право,
європейська інтеграція, європейська монетарна
політика та ін.), а також поступової інституціалі-
зації європейської проблематики через центри,
кафедри та інститути європейських досліджень.
Тематика європейських студій імплементується
до навчальних програм не тільки суспільно-гума-
нітарних спеціальностей, але й технічних, природ-
ничих напрямків з метою розширення бази знань
для майбутніх фахівців європейського рівня.

Однією з особливостей розвитку вищої освіти
в Словаччині є стрімке зростання кількості нових
вузів, в т.ч. приватних, що сприяє плюралізації в
наданні освітніх послуг, конкуренції між вузами
та децентралізації управління освітою. Функціо-
нування приватних вузів доводить, що вища ос-
віта може бути предметом інтересу і обов’язків
не тільки держави. Якщо в період з 1959 по 1990
рр. було створено 6 нових вузів, то в 1991-1992
рр. — 5, в 1993-1997 рр. — 7, в 1998-2006 рр. —
12 [6, c. 11]. Враховуючи відносно велику кількість
вищих навчальних закладів у Словаччині (дер-
жавних — 3, громадських — 20, приватних — 13
[4]), у близькій перспективі не очікується ство-
рення нових вузів.

До найбільших університетських міст за
кількістю студентів належать Братислава, Коши-
це, Жиліна, Банська Бистриця, Пряшів та Нітра.
Найбільшою вузівською інституцією є Універси-
тет Коменського в Братиславі — близько 28000
студентів (академічний рік 2007-2008), а наймен-
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шою — Академія мистецтв у Банській Бист-
риці (близько 400 студентів) [5, с.158].

Попри низхідну тенденцію народжуваності
впродовж 1980-90-х рр., постійно зростає кількість
студентів у 2000-х рр. Так, у період з 1990 по 2007
рр. їх кількість збільшилася в 3,4 рази. Відповід-
но фіксується і збільшення кількості випускників
вузів: у період з 1990 по 2006 рік зросла в 3,9
рази [6, с. 33]. Тобто, все більше громадян отри-
мують конкурентну освітню перевагу на ринку
праці.

Однак у Словаччині існує проблема профе-
сійної спрямованості навчання, фіксується об-
меженість зв’язку в площині «теорія — прак-
тика» навчання, і в результаті — випускники
проблемно реалізуються на ринку праці.
Рівень безробіття серед випускників ВНЗ є ви-
щим від загальнонаціонального рівня безро-
біття. Серед основних причин слід назвати: не-
відповідну якість чи профіль підготовки,
відсутність досвіду роботи та практичних на-
вичок оволодіння професією. Їх додаткове на-
вчання чи перекваліфікація для роботодавців
часто є доволі проблематичними і витратни-
ми, тому диплом вузу втрачає вирішальне зна-
чення для роботодавців. Проблема також по-
лягає в тому, що між університетами і робото-
давцями (компаніями) часто немає угод чи ус-
таленої практики регулярної комунікації [6, с.
29]. В цьому аспекті важливою є модифікація
змісту підготовки фахівців відповідно до загаль-
ноєвропейських, регіональних чи місцевих по-
треб і вимог ринку праці.

Водночас в освітній політиці робиться наго-
лос на тому, що реалізація випускників на прак-
тиці повинна бути одним із головних критеріїв для
фінансування державних і громадських універси-
тетів, які в даний час орієнтується на збільшен-
ня кількості студентів у вузах. Зростання кількості
державних і громадських вузів зумовлює не-
обхідність збільшення їх фінансування. Державні
фінансові видатки на освітню сферу в період з
1990 по 2008 рр. збільшилися в 2,2 рази, а на
вузи у період з 2002 по 2008 рр. — в 1,7 рази [6,
с.33]. Рівень видатків з бюджету на освіту і на-
уку в Словаччині є одним з найнижчих показників
як серед старих, так і серед нових членів Євро-
пейського союзу.

Нинішня система державного фінансування в
СР не дозволяє в повній мірі забезпечити потре-
би університетів і потребує оптимізації. Саме тому
перспективним видається підхід держави і самих
вузів щодо пошуку альтернативних джерел фінан-
сування через надання платних освітніх, кон-

сультаційних послуг, поглиблення фінансової
співпраці вузів, отримання грантів, розробка
інвестиційних програм розвитку університетів
та ін.

Ріст кількості вузів зумовив потребу кваліфі-
кованих викладачів, яких у Словаччині бракує. Цю
ситуацію в університетах частково вирішують,
приймаючи на роботу педагогів, що мають досвід
викладання в закладах нижчого рівня, або запро-
шуючи викладачів з-за кордону. Однак чимало
критичних зауважень лунає з приводу низької
якості професорського складу, оскільки це без-
посередньо впливає на якість випускників. На
думку Ф. Девінського, колишнього ректора Уні-
верситету Коменського, тільки 35 (2,3%) із 1500
професорів словацьких вузів є здатними конку-
рувати на світовому чи європейському науково-
му рівні [10]. На додаток академічна спільнота в
Словаччині має досвід політичного втручання в
свої функції, які перебувають у межах регулю-
вання академічного права.

Ефективним засобом забезпечення якості ос-
віти є постійний моніторинг освітнього процесу.
В цьому аспекті важливим є дослідження рей-
тингових агентств з оцінками якості освіти у ву-
зах Словаччини. Рейтингові інституції діють на
міжнародному, європейському та національному
рівнях (Academic Ranking of World Universities,
European University Association, Akademická
rankingová a ratingová agentúra) і здійснюють
систематичний збір, оцінювання й розповсюд-
ження інформації про функціонування освіт-
ньої системи, при цьому оцінюючи якість вищої
освіти на основі власних критеріїв. Оцінка
якості рейтинговими інституціями має важли-
ве значення з огляду на те, що фіксує сучас-
ний стан освітньої системи і прогнозує її роз-
виток, а також може здійснювати вплив на
вдосконалення навчального процесу в цілому.

Попри наявність проблемних сфер, у контексті
реалізації Болонського процесу в Словаччині
відбулися значні зміни в системі вищої освіти,
орієнтовані на оновлення всіх її структур та нор-
мативно-правового забезпечення, модернізацію
змісту і методів підготовки фахівців у процесі вход-
ження в європейський освітній простір. У кон-
тексті досвіду Словаччини варто наголосити, що
вітчизняна стратегія розвитку вищої освіти щодо
її європейської інтеграції не повинна носити дек-
ларативний, частковий і статичний характер, а
має впроваджуватися системно, з урахуванням
освітніх інновацій, актуальних тенденцій, поряд
зі збереженням і розвитком традиційних форм
навчання.
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Методика викладання української мови як
іноземної — порівняно молода наука.Са-

ме цим зумовлена зараз увага педагогів, мето-
дистів до інновацій. Проблема удосконалення
форм і методів викладання української мови як
іноземної, їх постійного оновлення, пристосуван-
ня до нових умов життя останнім часом не вихо-
дить з розряду актуальних для вищої освіти. Су-
часна наука вже має певний досвід у розв’язанні
подібних питань. Так, на сьогодні вже є значна
кількість праць, у яких розглядається сутність
інновацій у викладанні гуманітарних дисциплін у
вищій школі. У цей час перед викладачем украї-
нської мови у ВНЗ постає проблема пошуку
шляхів підвищення пізнавального інтересу сту-
дентів до вивчення мови, закріплення їхньої по-
зитивної мотивації до навчання української мов
як державної.

Вагомі дослідження в сфері викладання украї-
нської мови як іноземної знайшли своє відобра-
ження у працях таких дослідників: Я. Гладир,
І. Жовтоніжко, Т. Єфімова, А. Кулик, Т. Лагута,
О. Тростинська, Г. Тохтар, Б. Сокіл та інші.

Проблема вибору методичного напряму та
ефективного підходу при вивченні української
мови як іноземної є актуальною, оскільки украї-
нська мова сьогодні є не просто частиною куль-
тури громадян,у яких рідна мова угорська і які
здобувають вищу освіту в українських вищих на-
вчальних закладах, але це і запорука успіху май-
бутньої кар’єри студентів. Досягнення високого
рівня володіння українською мовою неможливе
без фундаментальної мовної підготовки у вищій
школі.

Метою і завданням науковців та вчителів-
практиків є пошук ефективних підходів при вив-

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
У ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТІВ

СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО
ЦИКЛУ

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ В ШКОЛАХ

НАЦМЕНШИН ЗАКАРПАТТЯ
ченні української мови як державної у вищій
школі. Реалізація цього завдання здійснюється
через використання ряду прийомів навчання,
різноманітних форм та методів. Важливу роль у
вирішенні питання відіграє проблема вибору ефек-
тивних інноваційних підходів при вивченні украї-
нської мови як іноземної.

Оскільки сьогодні відбувається реформуван-
ня навчального процесу в ВНЗ України відповід-
но до загальноєвропейських вимог до якості ос-
віти, інформатизація освітнього простору, інтег-
раційні процеси в сучасній вітчизняній освіті, на-
лагодження українськими ВНЗ співпраці з євро-
пейським навчальними закладами в сфері на-
вчальної та наукової діяльності, студентські
міжнародні обміни, можливість здобуття другої
вищої освіти та навчання за магістерськими про-
грамами за кордоном, безперечно, запровад-
ження сучасних технологій, підходів та методів
навчання української мови як іноземної в навчаль-
ний процес має підняти якість викладання та вив-
чення української мови, а також зробити його на-
ближеним до європейського формату.

На цей час немає жодної класифікації ме-
тодів навчання, яка охопила б широкий та
різноманітний діапазон традиційних та нетра-
диційних методів викладання української мови
як іноземної. Неможливо зупинятися на вико-
ристанні тих чи інших методів окремо. Лише
поєднуючи традиційні та нетрадиційні мето-
ди викладання української мови як іноземної у
вищих навчальних закладах, можна отримати
високий результат.

Однією із можливостей вирішення проблеми
пошуку шляхів підвищення пізнавального інте-
ресу учнів до вивчення української мови як іно-
земної є використання інноваційних технологій у
навчанні. Застосування на практиці інноваційних
методологічних підходів надає можливість вик-
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ладачам мови впровадити та удосконалити но-
віметоди роботи, підвищити ефективність на-
вчального процесу і рівень знань учнів. Зазна-
чимо, що якісна мовна підготовка вчителів-сло-
весників неможлива без використання сучас-
них освітніх технологій. У педагогіці термін
«інновація» позначає нововведення, оновлен-
ня процесу навчання. У нашій країні такі мето-
ди були заборонені. Лише у 80-х р. вчителі-
практики почали їх використовувати. Інно-
ваційні технології містять такі підходи до вик-
ладання української мови як іноземної:

1. Інтерактивні методи викладання.
2. Використання технічних засобів навчання

(комп’ютерних та мультимедійних, мережі Internet)
для контролю знань, зберігання і використання
навчальних матеріалів [4, с. 10]. Сучасні техно-
логії в освіті — це професійно-орієнтоване на-
вчання української мови як іноземної, застосу-
вання інформаційних та телекомунікаційних тех-
нологій, робота з навчальними комп’ютерними
програмами (система мультимедіа), дистанційні
технології в навчанні, новітні тестові технології
(створення банку діагностичних матеріалів з кур-
су навчального предмета «Українська мови як іно-
земна» для проведення комп’ютерного тестування
з метою контролю навчання студентів у Закар-
патському угорському інституті імені Ф. Ракоці ІІ,
де готуємо вчителів української мови та літера-
тури для шкіл з угорською мовою навчання).

У методології викладання української мови як
іноземної допомагають інтерактивні методи вик-
ладання іноземних мов. Інтерактивне навчання
можна визначити як взаємодію учасників процесу
здобуття знань за допомогою викладача, що во-
лодіє методами, спрямованими на оволодіння
цими знаннями [5, с. 10]. Провідними ознаками та
інструментами інтерактивної педагогічної взаємодії
є: полілог, діалог, міжсуб’єктні відносини, свобода
вибору, створення ситуації успіху, позитивність і оп-
тимістичність оцінювання, рефлексія та інше. На
уроках викладання української мови як іноземної
використовуємо такі форми інтерактивних методів:
«Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Ви-
лучи зайве», «Роз’єднай слова», «Дешифруваль-
ник», «Заверши фразу», «Алфавіт» (дозволяє по-
вторити практично всю лексику з теми), «Хвилина
розмови», «Зміна співбесідника» (тренування діа-
логічного мовлення) та інші [4, с. 25].

Щоб зробити традиційні уроки цікавими,
підвищити ефективність навчального процесу
і рівень знань учнів, використовуємо на уроках
викладання української мови як іноземної інно-
ваційні методи. На відміну від звичайних уроків,

метою яких є оволодіння знаннями, вміннями
та навичками, такі уроки найбільш повно вра-
ховують інтереси, нахили, здібності кожного
учня. На такому уроці поєднуємо досвід тра-
диційних уроків — сприймання нового матері-
алу, засвоєння, осмислення, узагальнення, —
але у незвичайних формах.

До інноваційних навчальних методів можна
віднести:

• навчання з комп’ютерною підтримкою
(створення презентацій у програмі PowerPoint,
використання інтернет-ресурсів. Програма
PowerPoint проста у використанні, вона дозволяє
педагогові створити анімаційний опорний конспект
уроку, включити відео- і аудіофрагмент, зобрази-
ти в динаміці якесь явище, подію, що допоможе
студентові-іноземцю легко засвоїти новий лек-
сичний чи граматичний матеріал);

• метод сценарію (цей метод обходиться без
текстових підручників. Йдеться про творче пла-
нування, підбір гіпотез, переживання, система-
тизацію та презентацію роботи. Спроектована
історія містить також елементи з драми та роль-
ової гри. Вчитель задає лише рамки дії та пред-
ставляє окремі епізоди.

Студенти ставлять свої запитання та самі зна-
ходять на них відповіді);

• метод навчання по станціях (навчальна
техніка, при якій учні виконують роботу над на-
вчальним матеріалом, який упорядкований у виг-
ляді станцій;отримують робочі плани з обов’яз-
ковими та вибірковими завданнями. При викорис-
танні даного методу студенти навчаються пла-
нувати свій час, навчаються самооцінці, аналізу
власного навчального успіху, плануванню та про-
веденню етапів роботи.

Робота по станціях дозволяє здійснювати ди-
ференціацію за інтересами учнів, за ступенем
складності завдання;

• метод рольової гри (рольова гра є актив-
ним методом навчання, засобом розвитку кому-
нікативних здібностей учня). Рольова гра є засо-
бом емоційної зацікавленості, мотивації навчаль-
ної діяльності, виступає активним способом на-
вчання практичного володіння українською мо-
вою як іноземною. Рольова гра допомагає по-
долати мовні бар’єри учнів, значно підвищує об-
сяг їх мовленнєвої практики. Гра розвиває спос-
тережливість, вчить робити висновки, зіставля-
ти окремі факти. Рольова гра вимагає від сту-
дентів прийняття конкретних рішень у про-
блемній ситуації в межах ролі. Рольові ігри скла-
даються з певної кількості завдань, в якій основ-
на мета — прийти до згоди або знайти взаємо-
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дію з партнером. У рольових іграх обов‘язково
формуються соціально-рольові відносини учас-
ників. Від учнів вимагається не тільки вирішити
поставлене завдання, але й правильно програ-
ти свою соціальну роль. Наприклад, ситуатив-
но-рольові ігри, які використовують у навчанні:

«В ресторані»,
«Вибачте, як пройти до..»,
«В магазині»,
«На пошті»,
«Біля вокзальної каси»,
«Ходімо у кіно» та інші).
Висновки. Узагальнюючи, можна сказати,

що впровадження інноваційних методів значно
поліпшує якість презентації навчального мате-
ріалу та ефективність його засвоєння студен-
тами, збагачує зміст освітнього процесу, підви-
щує мотивацію до вивчення української мови,
створює умови для більш тісної співпраці між
викладачами і студентами.

На даному етапі продовжують з’являтися нові
інноваційні техніки у викладанні української мови
як іноземної. Це вказує на значну перспективу по-
дальшого наукового дослідження в сфері пошуку
та застосування ефективних інноваційних підходів
при вивченні української мови як іноземної.
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Вегеш А.І.

Теорія про світло-кольорову палітру худож-
нього твору має давню історію у світовій

літературі.
Колір — це усвідомлений, ретельно продума-

ний прийом, який допомагає художникові слова
виразити свої думки і відчуття. Зрозуміти сенс
кольорів означає проникнути в глибини підсвідо-

СИМВОЛІЧНА ФУНКЦІЯ КОЛЬОРУ В РОМАНІ
ЛЮБКА ДЕРЕША «ТРОХИ ПІТЬМИ, АБО НА КРАЮ СВІТУ»

мості письменника, його індивідуальних рис ав-
торського бачення [5].

Письменники часто звертаються до кольори-
стики, щоб підкреслити за допомогою барви ут-
вердження або заперечення певної думки, відтво-
рити час і місце події, розкрити психологічний стан
героїв, глибше зрозуміти ідейно-тематичну основу
твору. Колір може розкривати глибину сюжету і
служити ключем до розуміння підтексту, висту-
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пати у ролі особливого стилістичного прийому [7,
c. 23]. Слова зі значенням кольору створюють
лексико-семантичне поле кольору.

Досконале вивчення художніх творів в аспекті
кольору сприяє глибшому розумінню їх особли-
востей, творчості письменника загалом і його
світогляду. Кожен письменник по-своєму викори-
стовує колір, по-своєму відчуває його; колір на-
буває індивідуальних рис бачення світу.

В українській лінгвістиці проблематикою коль-
ору займаються І. Ковальська [6], Г. Яворська
[12], є низка статей, автори яких досліджують
кольористику у творах М. Коцюбинського [9], О.
Гончара [5], П. Загребельного [4] тощо. Вивчення
художньо-образної функції кольору в романах має
важливе значення для проникнення в естетичну
своєрідність творів.

Читаючи роман Любка Дереша «Трохи пітьми,
або На краю світу», не можна не звернути увагу
на присутність кольору в тексті. Сам роман —
розповідь про темряву довкола нас, про темряву
в середині кожного із нас.

Пітьми людина, як правило, боїться, бо не
може розпізнати її, чи побачити те, що ховається
в ній. Адже пітьма — це: «1. Відсутність світла,
освітлення; темнота, тьма. // Темнота, що насту-
пає з наближенням ночі; глибокі сутінки. // Нео-
світлене місце, темний простір. 2. перен. Нео-
свіченість, культурна відсталість. // Зло, темні
сили, породжені неосвіченістю, безкультур’ям,
жорстокістю і т. ін.» [2, с. 976]. Героїня Лорна
боїться пітьми: «Коли небо захмарювалося, все
в мені тьмяніло і я замикалася в собі. Занурюва-
лася в цю вогку знесилюючу пітьму. …мені по-
чало здаватися, що насправді я люблю цю по-
хмурість. Люблю опускатися в пітьму, на саме
дно душі, й лежати там набухлим від горя тру-
пом, просяклим тривогою і безсиллям» [3, с. 243].
У ясну погоду Лорні робилося легше, піднімався
настрій. Про перемогу світла розказує і Віка:
«Сонце вже зійшло, і починає стрімко падати
пітьма. Раптом я відчуваю в собі якусь силу, ща-
стя, я підіймаю руки над головою і кричу: «Хай
буде світло!»» [3, с. 167]. Як бачимо, протистав-
ляються дві сили: Світло і Темрява, Добро і Зло.

У романі Л. Дереша темні кольори домінують
над світлими, навіть якщо це яскравий колір, то
якийсь згущений, близький до темного. Символі-
чне використання кольору нерозривно пов’язане
з сюжетом твору. Колір-символ виражає невис-
ловлене шляхом відповідностей між двома світа-
ми: зовнішнім і внутрішнім. «Символічний образ
темряви може виступати стержнем формотвор-
чого комплексу роману. Ніч, темрява нав’язують

свої закони людині, виступають тлом, на якому
розгортаються події» [4]. Темний колір містить в
собі небезпеку.

Автор виступає екстравертом (відображає
світ, що його оточує) та інтровертом (відображає
світ всередині себе). У Л. Дереша і довкілля, і
внутрішній світ — поетична картина — «не коль-
орова, а забарвлена переважно в ахроматичні
(чорний, білий, сірий) кольори» [8, с. 140].

На перших же сторінках книги знайомимося з
Тим, Хто Прихований Від Себе. На появі цього
оніма позначилося табуювання і, «відповідно,
заміна номінацій». Любко Дереш пише: «Ти бу-
деш Тим, Хто Прихований Від Себе. Ти будеш
моїм особистим секретом, який я ховаю». «Я не
знаю, хто цей персонаж. Він є тим, що я прихо-
вую в самому собі. Щось скрите… якась таємни-
ця»[3, с. 7]. Подібні народні номінації демонолог-
ічного рівня трапляються в «Лісовій пісні» Лесі
Українки («Той, що в скалі сидить») [1].

Головний герой не тільки таємничий, але й
темний: «…він весь у тіні. Він смаглявий, чор-
ний, його шкіра темна через його інтереси. На
ньому одежа темного кольору. Темно-зелені
тони. Колись він захоплювався наркотиками, оп-
латами. Темно-зелений — це колір приходу» [3,
с. 8]. Ми звернули увагу, що у романі темно-
зелений колір домінує над усіма іншими. За тлу-
мачним словником, темно — «перша частина
складних слів, що вносить значення: більш на-
сичений, більш густий (у порівнянні з основним
кольором)» [2, с. 1140]. Зелений — «один з ос-
новних кольорів спектра — середній між жовтим
та блакитним» [2, с. 456].

У той же час, коли темнота ховає в собі якусь
таємницю, зелений колір дає надію, адже він —
колір сподівання, весняного оновлення, радості.
Закономірно, що і в літературі він є кольором усь-
ого щасливого та прекрасного, повного надій,
молодого [4]. Пор.: «Я розплющую очі, і світ обдає
мене з ніг до голови яскравим полум’ям зелені»
[3, с. 137]; «Стіна була насичено-зеленого коль-
ору…» [3, с. 188]; «…НЛО, сфотографоване лю-
бительським фотоапаратом високо в зеленому
небі» [3, с. 189]; «Ледь відчутний вітер з гір ше-
лестить блідо-зеленим листям буків» [3, с. 11];
«Темно-зелений шалик закриває усе лице, аж під
очі. І раптом кмітую — а це ж не людські в нього
очі. Білки вкриті темно-зеленим ворсом, немов
плюшеві» [3, с. 249]; «Я побачив себе на зеленій,
освітленій сонцем галявині» [3, с. 267]. Тому, на
наш погляд, і в назві роману не повна тьма, а
лише «трохи пітьми», і в ту пітьму автор потрохи
буде вплітати світліші кольори.
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Здавалось би, що довкола головного героя
суцільна тьма, але при змалюванні його портре-
та вкрадається світло. Пор.: «У його житті багато
темного світла… у нього внутрішній світ тем-
ний… Бачу в ньому «темні епізоди». Тьмяне ос-
вітлення в дитинстві, темні приміщення… Зараз
його робота пов’язана з темрявою, він працює в
нічну зміну» [3, с. 9]. Як бачимо, не найкращі умо-
ви проживання та роботи, депресія та «життєвий
злам», «найгірші дні в житті» несуть негатив, а
чорні думки — темне сприйняття довкілля. Поки
що вимальовується темний тип. Це підтверд-
жує автор устами Лорни: «Він надто темний і
непроникний. Я боюсь таких людей». Але ось він
«підіймає очі (на сітківці зелена тінь від чорного
багаття, темно-зелене на темно-зеленому») [3,
с. 22]. Так в морок закрадається зелений колір.

«Чорний колір містить виразний оцінний мо-
мент — негативну оцінку чогось або когось. Ши-
рокий діапазон значень цього кольору мотивуєть-
ся тим, що його вважають початком кольороут-
ворень. Чорний виступає переважно у значенні
«поганий», «негативний», «ганебний» [4].

Кольорова палітра функціонує як своєрідний
компонент пейзажу і портрета. Разом з іншими
художніми засобами вона досліджує характери,
розкриває внутрішній світ персонажів, докладно
відтворює емоції та бажання, створює відповід-
ну своєрідність змальованого життя [5].

Портрети персонажів автор малює темними
кольорами, подаючи трохи світліші вкраплення.
Спостережливий Герман описує зовнішність Віки:
«Темні кільця довкола очей, волосся помальо-
ване начорно. Очі в неї бляшано-сірі. Пальці у
дівчини чорно-фіолетові — не інакше, як пасли-
ся у чорниці» [3, с. 22 — 23]. І сам же констатує:
«Віка — типово наш персонаж» [3, с. 23].

Персонажем «темного кольору» є і Вітас:
«Стрижений під нульку, із лицем землянистого
кольору… коли Вітас заходить у кімнату, відразу
слабне світло. Темна персона, нікуди дітися» [3,
с. 36 — 37]. Автор додає, що «Вітас є віддзерка-
ленням Германа».

До цієї когорти «темних типів» зараховуємо
Лорну: «…стоїть низькоросла розпатлана дівчи-
на зі страшними болотяними очима. …Зеленоо-
ка дияволиця, темно-руда і довгокоса (приваб-
ливість на межі фолу) назвалася Лорною. …Лор-
на дивилася на це зеленим оком» [3, с. 72 — 74].
Але біля цієї дівчини з «синьо-зеленим» облич-
чям», з дивними, «по-котячому зеленими очи-
ма…» все-таки менше темного кольору.

Таємничим і темним вимальовується Алік:
«Сива щетина на його круглій підпухлій морді бли-

щить. Розбита губа з чорною засохлою кров’ю…
— все це здається мені якимись таємничими
атрибутами справжнього шамана» [3, с. 159]. Ще
один герой-бородань зовсім не нагадує темну
особу, але він «відповідає темним поглядом» [3,
с.113].

Проблема протистояння світла і тьми — одна
з головних у творах багатьох письменників. Л.
Дереш цілеспрямовано згущує темні кольори,
іноді в цю темінь важко проникнути слабкому про-
мінцеві світла, але світло (асоціація з надією)
інколи все ж перемагає [4]. Пор.: «Двері трохи
прочинилися, і пляма жовтого світла виповзла
в довколишню пітьму» [3, с. 111]; «Крізь сіру пе-
лену просвічує око сонця» [3, с. 77]; «Довкола
сіріє, повітря заповнюється таємничим срібляс-
тим блиском» [3, с. 31].

Помітною рисою письменника у використанні
кольорів є контрастність, що особливо помітно в
портретних характеристиках, пейзажах, ліричних
відступах. Пор.: «Білявка була вся в чорному,
тільки міні-спідниця була дитячої рожевої барви.
Ця наївна спідничка разюче контрастувала із важ-
кою косметикою білявки, і з її чорними капрона-
ми в сіточку» [3, с. 221]; «Зір прорізується болю-
чою контрастністю: я бачу білу шкіру у проділі її
смоляного каре» [3, с. 59]; «Його джинси біліють
у темряві» [3, с. 152]; «Я стою на чорному ка-
мені, а довкола мене туман і світло. Нічого немає,
тільки білий туман і світло. Від чорного каменя,
на якому я стою, тягнеться золота нитка [3, с.
166]; «Вона вся в тонких чорних шатах, що майо-
рять на вітрі. Чорний капюшон накинуто на голо-
ву. Коли вона вже зовсім близько, я бачу, що
замість обличчя в неї біла маска з чорними вирі-
зами для очей» [3, с. 167]. «Мені глицеві ліси
завжди здавалися суворими. Певне, через кон-
трасти — то вони темні й непролазні, то прозорі,
сухі й сонні» [3, с. 140]; «Синьо-сірий колір кам’я-
ниць контрастував із яскраво-жовтим кленовим
листям…» [3, с. 218]; «…уже цілком темно. Під
ногами біліла доріжка, яка мовби створювала
додаткову підсвітку» [3, с. 268].

Для героїв Дерешівського роману білий
(світлий) колір — це колір радості, надії, чисто-
ти, приємності, добра; це вихід з пітьми: білий
день, біле небо, білий туман, біла маска, сліпу-
чо-білі хмари, прозора білявість хмар, біле ли-
стя, біла шкіра. Дослідник дитячого українсько-
го фольклору Л. Ходанич вважає, що «білий колір
у етносвідомості трактується як найбільш без-
печний, добрий… Казки ж його пов’язують зі
світлом, небесністю» [10, с. 13]

Перехідним між білим і чорним є сірий колір,
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«барва попелу». Сірий — «неяскравий, тьмяний,
безбарвний, однотонний… хмарний, похмурий» [2,
с. 1324]. У значенні тьмяний, похмурий він най-
частіше фігурує у Дереша: «Сіро. Ранкові сутін-
ки» [3, с. 46]; «Їх напівпрозора білявість ущіль-
нюється, перетворюючись на не дуже затишну
сіру матерію, рухому й неспокійну… Небо захма-
рене, світло скупе й сіре» [3, с. 68]; «Я щоранку
прокидаюся о тій самій порі — коли ще сіро і
вогко» [3, с. 110]; «З одного боку я бачив сіре
спокійне море…» [3, с. 266]; «Сіро-біле небо над
головою» [3, с. 268]; «…відірвати погляд від біло-
го, може, навіть трохи сірого, але дуже тихого,
дуже тихого неба» [3, с. 285]; «Ми йшли, тримаю-
чись так за руки, вздовж важких сірих стін» [3, с.
219]. Цікавим є те, що вовки у романі зовсім не
сірої масті, хоч автор називає їх сірими: «…вис-
какує зграя сірих вовків… На бігу оглядаюся й
терпну від вигляду жовтооких сіроманців… схожі
на собак гірчичної масті потвори…» [3, с. 142].
Сірий може виступати в значенні «блідий, з
відтінком такого кольору (про обличчя, про лю-
дину з таким обличчям)» [2, с. 1324]. Ми зафіксу-
вали і такий колір: «Вилазять і ще двоє з наплічни-
ками — хлопець і бліда дівиця, схожа на бродя-
чий труп» [3, с. 72] (про Лорну); «Волосся стяг-
нуте у хвіст, тільки прищаве бліде чоло прикри-
ває хвилястими локонами. У блідо-блакитних
джинсах…» [3, с. 73] (про Йостека). Якраз ці пер-
сонажі-самогубці неяскраві типи, тому їхні обличчя
позбавлені природного кольору, без рум’янця.

Поруч із сірим виділяється сріблястий — «ко-
льором і блиском схожий на срібло», «блискучий
від місячного сяйва» [2, с. 1380]. Автор пише:
«Довкола сіріє, повітря заповнюється таємничим
сріблястим блиском» [3, с. 30]. Для Віки-Віри
срібний колір несе радість, асоціюється зі
світлом, створює відчуття чогось прекрасного:
«Срібна паволока, яку я бачила у безмежному
порожньому просторі, зараз тут, перед очима. І
вона робить світ святковим» [3, с. 137]. Мікропо-
ле з домінантою сірий доповнює ще один колір
— перламутровий, який «своїм забарвленням та
блиском нагадує перламутр; сріблясто-сірий» [2,
с. 938]. У романі знаходимо: «Зійшло сонце, за-
барвивши все у ніжний перламутровий колір»
[3, с. 230]. Тому це також колір світла, спокою.

У романі часто поєднуються чорний, зелений
та жовтий (золотий) кольори. Саме жовтий —
колір світла, чистоти і ясності. З ним пов’язуєть-
ся щось веселе, радісне, благородне. У романі
жовтий колір позначає колір сонця, а тому про-
тиставляється темному.

Автор описує вечір в горах: «Вечір, година сьо-

ма, і світло в цій порі описувати марна справа.
Спокійне, золоте. Для мене це хвилинка радості
в неперервному потоці відчаю. Сліпучо-білі хма-
ри… Дивлюся на зелень буків, яка у призахідно-
му освітленні стала палевою. В поетичному сум-
’ятті зітхаю:

 — Як описати, як назвати цей химерний колір?
Ані зелений, ані жовтий, ані золотий… Не вло-
вити його, не вловити… Золоте світло приємно
лоскоче. Зелені гори стають чорно-золотавими»
[3, с. 78 — 79]. «Золотий колір — колір сонця,
щастя, багатства, символ життєвої мети... про-
світлення, світла, влади» [11, с. 12]. Золотий
колір присутній і при сході сонця: «Сонце вже
піднялося, але гора заступає його. Верхівки крон
із густо-зелених змінюються на золото» [3, с.
47]. На щось авторові натякає тінь магнолії «на
сірій, позолоченій призахідним сонцем стіні» [3,
с. 97], Алік роздивляється «на гори у золоті», а
Віку з чорного каміння у білий туман виводить
золота нитка. При описі людей натрапляємо та-
кож на контрастне поєднання чорного й золото-
го: «Бачу п’ятьох невідомих мені людей, їх міміка
розчиняється у чорному й золотому» [3, с. 145],
«Сонце золотило доволі прищаву шкіру Макса у
приємний бронзовий колір» [3, с. 193].

Серед жовтої гами виділяється бурштино-
вий колір — прозоро-жовтий з різними відтінка-
ми. Цей колір створює загадкову ауру навколо
Короля Даяна: «Я бачу довкола нього химерний
бурштиновий серпанок. Серпанок розсипається
на дивну райдугу — ближче до тіла червоний кон-
тур, потім виразно жовтий, ще далі після жов-
того яскраво зелений і темно-синій кольори,
обрамлює цю дивовижу ясно-фіолетовий, май-
же круглий абрис» [3, с. 56].

До жовтих кольорів відносимо також пома-
ранчевий (оранжевий) колір. Це жовтогарячий
колір, який справляє «надзвичайне піднесення»,
створює «атмосферу товариськості» серед не-
формалів на Шипоті. Пор.: «Нарешті замерехтіла
оранжева заграва. Вогонь являється народові
першим полиском і зриває аплодисменти» [3, с.
82].

У палітрі хроматичних кольорів можна поміти-
ти і червоний колір. У романі Любка Дереша цей
колір не відзначається традиційним значенням
«веселий», «життєрадісний», він символізує не-
безпеку (варіант крові). Прапорець, який шукає
біля палаток Гєра, має бути червоного кольору,
що «пов’язаний з темрявою, яку він носить у собі».
Пор.: «Ретельно обдивився всі намети, але так і
не побачив потрібного мені сигналу: червоної ху-
стинки, червоного прапорця, а чи бодай клаптя
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шмати червоного кольору. Зрештою, я й не че-
кав знайти серед таких релаксованих, таких не-

конфліктних растаманів людей, котрі б мали упі-
знатися за кольором насильства» [3, с. 19]. Тому
й прапорець у нього — це червоний віхоть, чер-
вона шмата, червінь: «Червона шматина — пра-
пор смертників — тріпоче над вітром» [3, с. 113].
Отже, цей колір у романі асоціюється з горем,
стражданням, смертю, потойбіччям. Не випадко-
во дядя Валєра, що примусив Лорну загасити
сонце, який довів її до божевілля, замальовується
в червоній сорочці. Пор.: «Дядя Валєра був ви-
соким, смаглявим, з чорними підкрученими ву-
сами і жилавими, вкритими густим волоссям ру-
ками. Він завжди ходив у тій самій квітчатій чер-
воній сорочці… Від багаторічного прання його
сорочка з червоної стала блідо-рожевою… Пам’-
ятаю, я довго-довго дивилася на сорочку дяді
Валєри й дивувалася, чому він називає її «чер-
воною», якщо вона ледь рожева. А потім, ніби
піддалася його вірі в те, що сорочка справді чер-
вона, і сама почала сприймати цей бляклий
відтінок як «яскраво-червоний» [3, с. 228]. Цей
дядя-фокусник — представник нечистої (темної)
сили, навіть події відбуваються біля озера Шай-
тан-коль. А червоний колір — це також колір пек-
ла. Лорна розповідає: «І тут почав осипатися
світ… я розуміла, що стою перед велетенською
блакитною брамою у вигляді яскраво-червоно-
го обличчя» [3, с. 199]. У густій темряві навіть
загасле багаття лякає: «Коли я розмикаю обійми,
від багаття залишається тільки червоне, мерех-
ке око приску» [3, с. 44]. На основі встановлено-
го асоціативного зв’язку з насильством черво-
ний колір набуває значення «страшний», «напру-
жений», «тривожний», «негативний», «демоніч-
ний».

Досліджений матеріал дозволяє згрупувати

барволексеми за трьома колірними ознаками:
темні, бліді, світлі. Подамо їх у таблиці.

Зелений колір може мати різні відтінки. Темні і
бліді ми вже виділили, а до світлих тонів можна
зарахувати такі лексеми: густо-зелений, насиче-
но-зелений, яскраво-зелений.

Привертає увагу словосполучення безколір-
не сяйво. Сяйво - це "рівне, звичайно яскраве
світло, випромінюване чим-небудь" [2, с. 1424],
значить, мав би бути якийсь синонім з домінан-
тою жовтий. А Віка бачить нескінченний порожній
простір, що не має кольору: "Простір заповнюєть-
ся безколірним сяйвом… Я бачу це безколірне
сяйво. Безколірне сяйво стає темрявою. Темря-
ва густішає" [3, с. 137-138]. Все це відбувалося
в гіпнотичному сні, після якого Віка позбуваєть-
ся темряви, відчуває приплив енергії й радості,
а безколірне сяйво переходить в яскраве полу-
м'я зелені.

Найцікавішим є те, що та темрява, та пітьма,
яка лякала персонажів, розвіється, і світ стане
"прекрасним і великим". "Я скидаю окуляри й оше-
лешено виявляю, що без них світ просто накри-
ває мене своїм безумством кольорів, своєю
чіткістю, фактурністю", - зізнається Йостек [3, с.
285]. Добро перемогло Зло, пітьма залишилась
позаду. "Не випадково в українській мові (й у мо-
вах інших слов'янських народів) світ як довкілля
має той самий корінь, а відповідно і ту ж ґенезу,
що й світло" [10, с. 11].

Як бачимо, Л. Дереш веде читача від темряви
до яскравого (світлого) світу. Його палітра на-
повнена специфічними кольорами та їх відтінка-
ми. Використання кольору - одна з найбільш інди-
відуальних рис бачення світу письменником і
втілення його в тексті, тому вивчення барволек-
сем дає нам можливість глибше проникнути в
художній світ автора.

Темні Бліді Світлі 
темно-зелений блідо-блакитний білий 
темно-рудий блідо-зелений сліпучо-білий 
темно-синій блідо-рожевий бронзовий 
чорний сірий палевий 
болотяний бляшано-сірий жовтий 
землянистий синьо-сірий бурштиновий 
каламутний  сріблястий гірчичний 
смаглявий  сріблясто-сірий золотий 
смоляний  перламутровий оранжевий 
чорно-золотавий   яскраво-жовтий 
чорно-фіолетовий   
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АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ
СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Кунашенко О.В.

Реформаційні процеси в освіті мають своє
відображення і в мовному питанні, адже

лише людина, яка грамотно вміє будувати своє
мовлення, здатна адекватно реагувати на певні
зміни у ситуації спілкування, активно впливати
на співрозмовника, доводячи правильність своїх
думок, тверджень, і поряд з цим справляти вра-
ження приємного партнера у спілкуванні, вияв-
ляти почуття емпатії та атракції. Саме тому на
сьогодні важливим питанням є формування влас-
не культурної ідентичності учнів ЗНЗ.

Сучасний учень ЗНЗ, який поринає у вир нау-
кової інформації, відчуває своєрідний диском-
форт у ситуації, коли мова йде про уміння гра-
мотно з граматичної точки зору, логічно і дохід-
ливо сформувати думку або зрозуміло донести
інформацію до співрозмовника. Наявність такої
тенденції в освітньому просторі має достатньо

мотивацій для пояснення перешкод в українсь-
кому багатомовному полікультурному середовищі
щодо розвитку спілкування та вироблення нави-
чок культури мовлення. На жаль, у школі не дос-
татньо приділено уваги щодо вироблення нави-
чок розмірковувати над цією проблемою, спря-
мовано навчальний процес на оволодіння та зас-
воєння більшої кількості інформації стосовно на-
вчальних дисциплін, як було нами зазначено
вище, через що спостерігається низький рівень
комунікативних здібностей в учнів ЗНЗ.

Не викликає жодного сумніву той факт, що че-
рез спілкування люди будують свої стосунки з
представниками інших етносів, тим самим роз-
ширюючи межі свого пізнання про світ [2, 3].

Культура спілкування — це характеристика
міжособистісних контактів, індивідуальної форми
взаємодії людей, у процесі якої відбувається
обмін думками, ідеями, досвідом, почуттями, з
одного боку, з іншого — культура спілкування —
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це специфічні людські способи поведінки, які за-
безпечують процес спілкування між людьми.
Вона залежить від рівня морального розвитку
особистості, її вміння організувати комунікатив-
ну діяльність у формах, закріплених у правилах і
нормах культури поведінки, вироблених суспіль-
ством. Культура спілкування включає мовну куль-
туру, комунікабельність, емпатію, доброзич-
ливість, толерантність, імідж, повагу до людсь-
кої гідності, уміння висловити власні думки й вис-
луховувати співрозмовника тощо [3, 97-98].

Разом з тим постає питання, чи є історичні і
теоретичні основи у цьому напрямку педагогіч-
ної науки. До яких форм і методів вдавалися чис-
ленні покоління наших предків, щоб досягти пе-
дагогічної мети в процесі культури спілкування?
Щоб відповісти на ці питання, зробимо історич-
ний екскурс у часи формування основних куль-
турницьких засадах спілкування на українських
землях.

Слід вказати, що культурний рівень суспіль-
ства, який мав своє відображення у спілкуванні
українського населення, справляв позитивне вра-
ження на іноземців, які мали зв’язки в економіч-
ному та політичному плані з Україною, спілкую-
чись як із представниками панівних верств насе-
лення, так і з корінними жителями, засобом спілку-
вання яких була розмовно-побутова лексика. В
основі спілкування українського народу лежать
такі загальнолюдські морально-етичні цінності,
як доброзичливість, любов, лагідність,
привітність, шаноба, ґречність. Цими чеснотами
віддавна славився український народ. На це звер-
тали відразу ж увагу дипломати і мандрівки, котрі
бували в нашім краю. Так, датський посол Юлій
Юст, що в 1709-1712 рр. відвідував Росію, а 1711
р. їхав через Україну, писав у спогадах: «Місцеві
мешканці (Королевця), як і взагалі все населен-
ня Козацької України, відзначаються великою
ввічливістю і охайністю, вдягаються чисто й чи-
сто утримують доми», а Джозеф Маршаль про
Україну 1769-1770 рр. згадував: «Сучасне украї-
нське покоління — це моральний і добре вихова-
ний нарід». Жан Бенуа Шерер, французький ата-
ше у Петербурзі, 1788 р. писав: «Українці — це
рослі, сильні люди, привітні і гостинні». «Вельми
інтелігентними» називав наших предків знамени-
тий географ датчанин Мальт Брюн. Особливо
відзначили чужоземці вишуканість українських
жінок: «Найбільше ласкавості в словах і жестах
знайдеш на Русі, спеціально у жінок, до чого
спричиняється також русинська мова, вимова
котрої не така тверда, як польська», “ писав у
своєму щоденнику голландець У. Вердум, подо-

рожуючи Польщею й Україною у 1670-1672 рр.
[5, 20-21].

XIX століття ознаменувалося позачерговим
натиском на культуру слова, разом з тим і мало
негативний вплив на збагачення, розвиток, само-
вдосконалення, самобутність. Російська імперія,
на відміну від Польщі та Австро-Угорщини, за час
правління яких українська мова мала певні мож-
ливості розвитку, впливала на всі рівні культур-
них традицій України, насамперед мови.

Слід зауважити, що введення російських слів
та заміна власне українських на російські нега-
тивно вплинуло на культуру, самобутність украї-
нської мови.

Московська імперія пішла на рішучі кроки у
цьому напрямку. Уряд Олександра ІІ 1863 року
видав розпорядження про заборону друкування
книжок українською мовою. Під заборону потра-
пили наукові і навчальні видання, «книги почат-
кового читання для народу». Українською мовою
дозволялося друкувати тільки художні твори.
Насправді ж цензура під різними приводами дуже
обмежувала вихід у світ українськомовної худож-
ньої літератури. Тож після 1863 року видавничу
справу в Наддніпрянській Україні майже повністю
було припинено. Заборонне розпорядження 1863
року ввійшло в історію під назвою «Валуєвський
циркуляр», оскільки його автором був міністр
внутрішніх справ П. Валуєв, що висловив своє
ставлення до української мови так: «Ніякої окре-
мої малоросійської мови не було, немає і бути не
може».

І ось 1876 році той самий Олександр ІІ, пере-
буваючи в німецькому місті Емсі (під час ліку-
вання), підписує так званий Емський акт. Це була
відповідь імператора на доповідну записку по-
мічника піклувальника Київського навчального
округу М. Юзефовича, де «викривався україноф-
ільський рух», що начебто являв собою «прихо-
ване зазіхання на державну цілісність Росії».
Емський акт, доповнюючи й розширюючи Валує-
вський циркуляр, забороняв привозити з-за кор-
дону будь-які українські видання, видавати пе-
реклади українською мовою творів чужих авторів,
показувати українськомовні театральні вистави
[6, 202-203].

1917 рік характеризувався великою соціаль-
ною активністю народу, насамперед інтелігенції.
Бурхлива громадська активність діячів освіти й
культури сприяла тому, що було зроблено перші
нелегкі кроки на ниві культури [7, 28].

Якщо впровадження української мови у на-
родній школі майже не викликало заперечень, то
українізація середньої освіти наштовхувалася на



21’ 2015 79

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

відкритий або на пасивний опір освітянських чи-
новників. Побоюючись примусової українізації,
негативне ставлення до неї виявляли також і
батьківські комітети, які існували при гімназіях.
Щоб заспокоїти громадськість, українські газети
видрукували матеріал, де наголошувалося, що
набір учнів до українських шкіл у жодному разі
не буде примусовим, а лише добровільним. Учи-
телі-українці розгорнули роз’яснювальну роботу
серед учнів гімназії та їхніх батьків, агітуючи за
навчання рідною мовою [7, 28-29].

Наша мова через постійний самозахист бага-
то втрачала у розвитку. В минулі роки ставилась
під сумнів навіть життєспроможність української
мови і ставилося відтак питання про доцільність
її існування [4,195].

Підсумовуючи вищесказане, зауважимо, що

зміни в історичному плані мали безпосередній
вплив і на культуру мовлення суспільства.

Висновок. На сучасному етапі економічного
розвитку України, яка виходить на міжнародну аре-
ну, не останнє місце займає виховання культурної
ідентичності, духовного внутрішнього світу, мо-
ральної поведінки особистості. Майбутні фахівців
повинні, поряд із вдосконаленням теоретичних і
практичних навичок з фахових дисциплін, збагачу-
вати культуру мови, додаючи до мовного арсена-
лу шанобливі, ввічливі форми звертання, поша-
ни. Майбутні менеджери аграрного профілю по-
винні, поряд із вивченням і впровадженням нових
технологій з фахових дисциплін, виступати носія-
ми духовних і моральних засад. Тому важливим у
наш час постає завдання піднесення культури
спілкування кожного члена суспільства.
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Розв’язання проблеми модернізації сучас-
ної освіти відповідно до Державної націо-

нальної програми «Освіта. Україна ХХІ сто-
ліття», Базового компоненту дошкільної освіти
вимагає подальшої розробки змісту особистісно
орієнтованої освіти та створення новітніх техно-
логій навчання, спрямованих на формування у дош-
кільників цілісної картини світу. Важлива роль у ви-
рішенні цих завдань сучасного дошкільного закла-
ду належить сферам «Природа», «Люди», які інтег-
рують знання про світ і місце людини у ньому.

Метою статті є розкриття принципу інтег-
рації, як одного з провідних в організації освіт-
нього процесу, реалізація якого дає змогу за-
безпечити системність знань дітей дошкільно-
го віку.

Удосконалення дошкільної освіти, спрямова-
ної на розвиток творчої особистості, передбачає
комплексне формування у дошкільників усіх ком-
понентів мислення і створення умов, які допомо-
жуть дітям здобути освіту відповідно до їхніх мож-
ливостей (І. Бех, В. Бондар, Л. Вавіна, С. Гонча-
ренко, І. Єременко, В. Засенко, І. Зязюн, О. Кири-
чук, С. Максименко, В. Синьов, Є. Соботович,
В. Тарасун, Л. Фомічова, О. Хохліна, М. Шере-
мет, М. Ярмаченко).

Дошкільний вік є найбільш сенситивним для
формування пізнавальних процесів розвитку осо-
бистості, таких як сприйняття, увага, пам’ять,
уява, мислення, мовлення. Ці процеси виявля-
ють сприйняття та пізнання оточуючого середо-
вища дошкільниками та становлення у них кар-
тини світу.

Оскільки період дошкільного віку є сенситив-
ним для розвитку інтелектуальних умінь, він є

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
У ДОШКІЛЛІ

ТА ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО ДОВКІЛЛЯ ЯК ПРОВІДНА
УМОВА ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
сприятливим і для формування категоріаль-
ного мислення, яке є одним із основних скла-
дових компонентів формування цілісного
світогляду.

Кожній людині важливо знати та відчувати
свою необхідність суспільству та світу в цілому,
тобто «Я у світі», в якій розвивається повага та
поміркованість у взаємодії зі світом природи.
Удосконалення розвитку відчуттів, вміння вста-
новлювати зв’язки і залежність між об’єктами при-
роди, їх властивостями та впливом на людину,
стосунками між людьми, розуміння свого місці у
світі. У кожної людини, крім зовнішнього світу,
існує внутрішній світ, де вона перетворює своє
відчуття та розуміння світу в щось зрозуміле
тільки їй одній на основі викликаних у неї відчуттів,
тобто «Світ у мені», який включає в себе су-
купність всіх емоцій, розуміння та сприйняття
себе як особистості, своїх можливостей.

Тенденції вивчення картин світу з позиції
цілісності прослідковуються у працях сучасних уче-
них, таких, як: В. Балханов, С. Курдюмов,
В. Рубцов, В. Симонов та ін. Витоки цілісного світос-
прийняття виявляються у розробках вчених —
космістів В. Вернадського, Н. Рериха, О. Чижевсь-
кого, у філософських працях Н. Бердяєва, Ф. Кап-
ри, М. Мамардашвілі, Н. Моїсеєва, Т. де Шардена.

Формування цілісної картини світу дітей
дошкільного віку розглядалось у працях І. Ку-
ликовської. Формування світосприйняття дош-
кільників вивчала О. Нефедова. Формування
світосприйняття на інтегрованих заняттях з
мистецтва розкрито у працях Н. Шишлянни-
кової. Формування у дошкільників природни-
чо-наукової картини світу розглядалось у дос-
лідженні Л. Бурової.

Психологічний напрямок у дослідженні карти-
ни світу знайшов своє відображення в концепції
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образу світу психологічної школи О. Леонтьє-
ва, в інтегральних психологічних характерис-
тиках людини, опрацьованих у дослідженнях
Дж. Брунера, Л. Виготського, Ж.-Ж. Піаже,
Н. Подьякова, С. Рубінштейна та ін.

Цілісна картина світу являє собою інтегро-
вану сукупність знань, понять людини про ото-
чуючий світ та саму себе. Цілісна картина дош-
кільника має такі складові: екологічний світ, ка-
тегорії світу, «Я у світі» (тобто взаємовідносини
особистості з оточуючим світом), «Світ у мені»
(тобто внутрішній світ, психологія дитини).

На сучасному етапі перед педагогами по-
стало питання формування цілісного, катего-
ріального світогляду дітей як умови розвитку
їхніх інтелектуальних здібностей, яке зумовлює
розробку нової моделі навчальної діяльності в
дошкільному закладі.

Механізм формування світогляду в дитини
можна зрозуміти глибше, якщо зіставити його з
логікою формування світогляду людства: від
міфологічного до філософського та наукового.

Усі три форми раціонального пізнання (понят-
тя, судження, розумовий висновок) в єдності
створюють цілісність. Її, як форму здібності лю-
дини, називають розумом.

Цілісна картина світу формується у дитини
на основі побутової картини світу і міфологічно-
го, художнього, творчого та іншого пізнання.
Звідси і багатогранність та багатоваріантність
картин світу людини в цілому.

Будь-який предмет у процесі життєдіяльності
дитини пізнається з різних сторін. Дошкільник у
кожному окремому випадку по-різному бачить його
і по-різному взаємодіє з ним. Як наслідок, у ньо-
го зберігається певний чіткий образ (система об-
разів), а не марево зображень, які постійно зміню-
ються. Кожен окремий вид діяльності дитини ство-
рює певне зображення предмета (чи розкриває
певний його аспект), на основі якого від трудово-
го акту виникає цілісний образ або цілісне уяв-
лення предмета. Цілісна картина світу — це інтег-
рований образ, єдність безлічі образів, різних
сторін та проекцій дійсності. Вона постійно
змінюється, рухається залежно від різноманіт-
ного сприйняття оточуючої дійсності. Беручи
участь у навчанні, в наукових дослідженнях, у
різній практичній та ігровій діяльності тощо,
старші дошкільники не усвідомлено керуються
тією узагальненою картиною світу, яка виникає в
них (у той чи інший момент діяльності) на підставі
отриманих знань та індивідуального і колектив-
ного досвіду.

Кожна дитина по-своєму сприймає оточу-

ючу дійсність і формує свою власну цілісну
картину світу, але вона одночасно є носієм
суспільної картини світу, яка виходить за межі
безпосереднього сприйняття окремої особис-
тості. Тому цілісна картина світу індивідуума
відображає об’єктивні зв’язки дійсності, які на-
копичило людство в ході історичного розвитку,
і завжди характеризується усвідомленістю на
основі світобачень, які склалися у даній куль-
турі. Отже, цілісна картина світу для кожної
особистості є універсальним засобом орієн-
тації у людському суспільстві [6, с. 48].

Для того, щоб мати власні погляди на світ,
старші дошкільники повинні уявляти його в усій
цілісності та єдності. Відсутність у дитини ба-
жання бачити у наявній у неї частині світу весь
світ у цілому і спонукає до розбудови світу у собі.
А для цього потрібні певні зусилля, мобілізація
внутрішніх резервів та проектування образів світу
на власне світобачення, тобто безпосереднє
включення старших дошкільників зі світом. Саме
в межах існуючого світогляду відкривається не-
достатність знань для відтворення цілісної кар-
тини світу. Разом із тим знання ніколи не бува-
ють завершеними, але для дитини потрібні дока-
зи істинності знань. Також їй потрібна впевненість
у їхній істинності для побудови своєї орієнтації у
світі, своєї цілісної картини світу.

І. Куликовська вважає, що знайомити дитину
з основними закономірностями оточуючої
дійсності необхідно з дошкільного віку, тому як
недостатність необхідних точних знань у цьому
віці сприяє формуванню неадекватної картини
світу, що ускладнює пізнання дитиною істинних
взаємозв’язків у природі. Але при цьому важли-
во зберегти субкультуру дитинства, не зруйну-
вати логіку розвитку, властиву дитині за приро-
дою — її міфологічної свідомості, незнання світу
крізь призму казок, легенд, приказок, забавок
тощо. Зміст освіти будується у формі міфу, який
несе у своїй основі елементи наукового знання.

Єдність міфопоетичної, релігійної, філософсь-
кої та наукової картин світу — це крок до цілісно-
го розуміння світу людиною. Всі ці картини світу
обумовлюють та доповнюють одна іншу.

Перспективною лінією розвитку у сфері триє-
дності міфопоетичної, філософської та наукової
картин світу виступає створення у дитини уяв-
лень про цілісність світу, які забезпечують їй роз-
виток інтелектуальних здібностей як способів пе-
ретворення дитячого середовища життєдіяль-
ності.

З метою формування в старших дошкіль-
ників основ цілісного світогляду про навко-
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лишній світ, необхідна інтеграція знань.
У перекладі з латинської інтеграція визна-

чається як поєднання в єдине ціле частин та
елементів (від integratio — відновлення, відбу-
дова; integrer — цілий) [4, с. 401].

Психологічними основами процесу інтеграції
(за дослідженнями Л. Виготського, В. Давидова,
В. Зінченко, Ж. Піаже, Н. Шахіревої) є положення
про те, що сенсорний розвиток та синкретичне
сприйняття навколишнього світу дошкільниками
забезпечує ефективність навчання через засвоє-
ння систематизованих знань та єдність способів
пізнавальної діяльності [12, с. 30]. Підтверджен-
ня цієї думки знаходимо у П. Блонського, який
зазначає, що предметом пізнання дитини є «вся
оточуюча її дійсність як щось ціле: погляд дити-
ни спрямовується на навколишнє природне й сус-
пільне середовище, що утворює єдине ціле, у
центрі якого знаходиться дитина» [3, с. 57].

Про необхідність інтеграції знань з метою відоб-
раження цілісної картини світу говорили такі кори-
феї педагогічної науки, як К. Ушинський, В. Сухом-
линський. Вони визначали об’єктом інтеграції яви-
ща природи та знання про живу природу.

Необхідність інтеграції наукових знань на су-
часному етапі підкреслюють багато вітчизняних
науковців (М. Арцишевська, І. Бех, М. Вашуленко,
Т. Власенко, Т. Іванчук, В. Ільченко, М. Косовська,
О. Мітрясова, О. Носенко, Є. Руднянська, О. Сав-
ченко, М. Сова та ін.). Г. Монахова обґрунтувала
доцільність інтегрованої освіти шляхом виявлен-
ня та подолання протиріч між «природною
цілісністю людини та технологією відтворення, що
закріплена в дезінтегрованому освітньому про-
сторі; формуванням особистості та методами
навчання й виховання; ускладненням змісту ос-
віти, зростанням обсягу необхідної інформації та
часом, відведеним для їх засвоєння» [9, с. 52].
Отже, інтеграція є явищем закономірним та не-
обхідним у сучасній освіті. У тлумачному словни-
ку інтеграція розглядається як об’єднання в єдине
ціле раніше ізольованих частин, елементів, ком-
понентів, що супроводжуються ускладненням і
зміцненням зв’язків та відношень між ними [4, с.
401]. В.Ільченко визначає інтеграцію як встанов-
лення єдності елементів знань на основі виявле-
них у них однорідних сутностей [8, с. 57].

М. Сова побудувала своє визначення на філо-
софських засадах. За її тлумаченням, «інтеграція
знань — це цілісний процес взаємодії і взаємопро-
никнення різних систем знань, що виражаються у
виникненні їх інтегральних форм, узагальнюючих
теорій і методів, ущільненні і взаємообміну інфор-
мації, діалектилізації, фундаменталізації та приклад-

нізації знання, посиленні його міждисциплінарності
й комплексності, у результаті чого створюється нова
цілісність, що виявляється через єдність з проти-
лежним процесом — диференціації» [11, с. 36]. Ці
дві тенденції: інтеграція та диференціація — ство-
рюють «діалектичну єдність» та відповідають логіці
людського пізнання: з одного боку, сприйняття
цілісного, єдиного світу, з іншого — виявлення
специфіки окремих структур [7, с. 122].

В інтерпретації сучасних дослідників характер
інтеграції визначається інтегруючими фактора-
ми, у ролі яких можуть виступати різні об’єкти.
О. Носенко вважає, що об’єктом вивчення можуть
бути: нежива природа, жива природа й людина,
її зв’язки з іншими людьми, світ, який створила
людина; мова та математичні засоби пізнання
світу. Водночас дослідниця наголошує на доц-
ільності створення практичної картини світу в
молодших дошкільників та, зокрема, старших
дошкільників. Категоріальною парадигмою на
початковому етапі навчання вчена визначає «річ
— властивість — взаємозв’язок» [10, с. 26]. Ана-
логічний підхід пропонує Н. Шахірева, обираючи
в якості об’єктів вивчення природу, природу й
людину, зв’язки людини з іншими людьми, світ
культури.

Інтеграція як мета повинна дати дитині ті ж
знання, які відображають зв’язаність окремих ча-
стин світу як системи, навчити її з перших кроків
навчання уявляти світ як єдине ціле, в якому всі
елементи взаємозв’язані. Великий дидакт Я. Ко-
менський підкреслював: «Все, що находиться у
взаємному зв‘язку, повинно викладатися в тако-
му ж зв’язку» [8, с. 14]. У своїй основі ідея міжна-
очних зв’язків народилася в ході пошуку шляхів
віддзеркалення цілісності світу в змісті навчаль-
ного матеріалу. Тому використовування інтегро-
ваних занять сприяє формуванню в дошкільників
активно-пізнавальної діяльності і вони сприяти-
муть формуванню цілісної картини світу у дітей,
розумінню зв’язків між явищами в природі,
суспільстві і світі в цілому.

Отже, цілісна картина світу є основою світог-
ляду будь-якої людини й створюється у процесі
її виховання та розвитку у певному природному
та соціальному середовищі. Дошкільний вік є
найбільш сенситивним для формування пізна-
вальних процесів розвитку особистості як сприй-
няття, увага, пам’ять, уява, мислення, мовлен-
ня. Ці процеси виявляють сприйняття та пізнан-
ня оточуючого середовища дошкільниками та
становлення у них цілісної картини світу, яка
являє собою інтегровану сукупність знань, по-
нять людини про оточуючий світ та саму себе.
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Лавренова М.В.

Актуальність теми дослідження. В умо-
вах національного та соціально-культур-

ного відтворення, становлення державності та
демократизації суспільства, відродження інтелек-
туального та духовного потенціалу громадян Ук-
раїни, розширення сфер функціонування украї-
нської мови як державної особливої ваги набу-
ває культура усного мовлення — найважливішо-
го засобу спілкування, виховання і всебічного
розвитку особистості. Відповідно до сучасних
потреб прийнято ряд документів, які визначають
шляхи реалізації наскрізного завдання в галузі
мовної освіти. Національна доктрина розвитку
освіти України у ХХІ столітті, окреслюючи перс-
пективи подальшого вдосконалення навчально-
виховного процесу, наголошує на тому, що осві-
та сприяє формуванню високої мовної культури
та мовної компетентності громадян, поваги до

ФОРМУВАННЯ ОРФОЕПІЧНИХ УМІНЬ УКРАЇНСЬКОГО
ЛІТЕРАТУРНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

В УМОВАХ ДІАЛЕКТНОГО СЕРЕДОВИЩА

державної мови. Відповідно до мети і завдань
початкової освіти сучасний школяр повинен
вільно і досконало володіти рідною мовою як за-
собом спілкування, вираження власної думки,
творчості. Відтак, особливої значущості набуває
робота, спрямована на формування культури ук-
раїнського мовлення, починаючи з початкової
ланки загальноосвітньої школи, оскільки набуті
в молодшому шкільному віці лінгвістичні знання
та мовленнєві вміння стають підґрунтям комуні-
кативної досконалості та нормативності мовлен-
ня.

Усна і писемна мова всіх українців, незалеж-
но від їх освіти, професії місця проживання, на-
зивається загальнонародною. Українська загаль-
нонародна мова, як і багато інших мов, виявляєть-
ся в двох різновидах або формах, які виступають
під назвами літературна і діалектна мова. Діа-
лектне мовне середовище безпосередньо впли-
ває на формування орфоепічних умінь учнів по-
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чаткових класів.
Зазначимо, що проблема формування фоне-

тико-орфоепічних умінь і навичок в учнів науковця-
ми досліджувалась у наступних аспектах: методи-
ка роботи над фонетичним матеріалом і вимовою
(С.В. Бернштейн, Н.Ф. Босак, О.В. Паскаль та ін.);
явища інтерференції і транспозиції під час вивчен-
ня другої мови (А.М. Богуш, А.Є. Супрун, І.М. Хом’-
як та ін.); вікові особливості засвоєння звукової сто-
рони мовлення (В.І. Бельтюков, О.М. Гвоздєв,
А.Д. Салахова, та ін.); проблема вимовної норми
(М.Р. Львов, І.А. Лукницький, М.І. Пентилюк); корекції
відхилень у мовному розвитку учнів (А.М. Богомо-
лова, М.А. Савченко, А.А. Колупаєва та ін.); фор-
мування орфоепічних навичок українського мов-
лення молодших школярів (М.С. Вашуленко,
Н.І. Тоцька, О.Н. Хорошковська).

Дослідниками висвітлено питання форму-
вання та вдосконалення орфоепічних умінь
молодших школярів, які проживають серед
населення, яке спілкується літературною мо-
вою, тоді як систематична робота щодо фор-
мування й удосконалення мовленнєвої куль-
тури в умовах діалектного середовища, учнів
загальноосвітньої школи, зокрема початкової,
залишається актуальною і водночас недостат-
ньо розробленою. Окремі аспекти розвитку
орфоепічних умінь школярів початкової ланки
знаходимо, аналізуючи дослідження методич-
ного характеру: становлення і розвиток орфо-
епічних норм мовлення молодших школярів
(М.Л. Микитин), прийоми вироблення у дітей
навичок україномовного етикету (Р.М. Миро-
нюк), формування орфографічних норм украї-
нської мови у молодших школярів (Р.І. Черно-
вол-Ткаченко) тощо.

Мета статті — теоретично обґрунтувати ефек-
тивність педагогічних умов формування культу-
ри мовлення молодших школярів на уроках рідної
мови в умовах діалектного середовища.

Основний зміст статті. Важливе значення в
техніці мовлення учнів має орфоепія, тобто сис-
тема загальноприйнятих правил, що визначають
єдино правильну літературну вимову. Якщо дик-
ція — це правильна роздільна вимова окремих
мовних звуків, то орфоепія — правильна вимова
цих звуків.

Для того, щоб своєю мовою впливати на слу-
хачів, недостатньо однієї якості і чистоти дикції,
необхідна ще й правильність вимови окремих слів
і звуків. Можна ясно і чітко вимовляти окремі звуки
і слова, але якщо вимова їх не відповідає орфое-
пічним нормам, то мова в цілому не забезпечить
легкості і швидкості розуміння змісту, який вона

виражає.
Психологи вважають, що орфоепічні навич-

ки є навичками розумовими. На початковому
етапі розвитку дитини (в дошкільному віці) фор-
муються вимовні навички. Вони здійснюються
в процесі наслідування. Проте у ранньому дош-
кільному віці вимовні навички є неусвідомле-
ними. На наступних стадіях оволодіння мов-
ленням, як вказує О. Гвоздев, відбувається
«під впливом оточення» [2, с. 27]. Саме в цей
період важливо враховувати вплив діалектно-
го середовища на розвиток у дітей мовно-слу-
хової уваги та на формування навичок вимови
згідно із нормами українського літературного
мовлення. Адже до школи діти приходять уже
із сформованими вимовними навичками, які,
на жаль, не завжди відбивають норми літера-
турної вимови, тобто не є орфоепічними. Саме
тому в початкових класах слід проводити ве-
лику роботу, щоб вони стали орфоепічними.
Така перебудова, як правило, дуже тривала,
бо старі зв’язки не руйнуються, а лише загаль-
мовуються. Під керівництвом учителя налагод-
жуються нові зв’язки, які тільки в результаті
довготривалої роботи можуть стати постійни-
ми. Саме тому у 1-4 класах треба організува-
ти роботу так, щоб заняття з орфоепії стали
систематичними, і тільки тоді можна сформу-
вати орфоепічні навички.

Засвоєння — це мета й результат навчальної
діяльності (сприйняття, усвідомлення, запам’я-
товування, відтворення), основа самого проце-
су. Це психологічне явище має дві сторони —
процес і результат. Розвиток мовлення шести-
літок — це початковий процес, коли тільки почи-
наються формувати навички читання, письма і
правильного мовлення. Вже сформовані навички
— це результат. І процес, і результат буде ста-
більно ефективним та глибоким за ряду умов:
навчальна діяльність повинна мати активний,
діяльний характер; процес засвоєння знань
повинен відбуватися одночасно з виробленням
практичних умінь і навичок, спільно з проце-
сом набуття практичних умінь і навичок, вра-
ховуючи різновиди сприймання особистостей
(включення основних аналізаторів: зір, слух,
дотик) та їх готовності до засвоєння. При цьо-
му, сам процес засвоєння має викликати за-
цікавлення, позитивні емоції дітей.

Відтворення інформації відбувається усере-
дині дитини вже за допомогою чотирьох репре-
зентативних систем: візуальної (образи), діаль-
ної (звуки, мелодії), кінестетичної (відчуття) і ди-
гітальної (внутрішній діалог). З цього слідує, що
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процес навчання грамоти та мовлення шес-
тиліток слід розглядати як взаємозалежність
між роботою органів зору, слуху та дотику.

М. Мерло-Понті у праці «Феноменологія
сприйняття» розглядає два визначення сприй-
мання — «…зриме — це те, що ми осягаємо
завдяки очам, чуттєве — те, що осягаємо че-
рез почуття», а далі робить висновок: «Немає
і не може бути фізіологічного визначення
відчуття, більше того, немає і не може бути
незалежної фізіологічної психології, бо фізіоло-
гічна подія підкоряється біологічним і психо-
логічним законам» [5, c. 32-33]. Його теорія
стверджує, що сприйняття будить увагу, а потім
— увага розвиває і збагачує сприйняття.

Науковці виділяють такі основні дії (операції):
фізичні — зовнішні, інтелектуальні — внутрішні,
які учень виконує в процесі спілкування: активна
вимова і сприймання мовних одиниць, розуміння
мовних одиниць і вміння зіставляти свою вимову
з орфоепічною, запам’ятовування. Оскільки про-
цес вироблення навичок пов’язаний із розумови-
ми операціями, то, природно, він повинен бути
педагогічно сформованим.

Вітчизняні дослідники вважають, що вироблен-
ня орфоепічних навичок в учнів проходить три
етапи. У період формування орфоепічних умінь
переважають аналітичні прийоми навчання. Це
значить, що учень повинен уміти сприймати по-
трібний звук на слух, вимовляти його як окремо,
так і в мовному оточенні. Далі йде процес пере-
ростання орфоепічних умінь в орфоепічні навич-
ки. В даній ситуації укладання мовних органів для
учнів є звичним. Тепер же учні навчаються ви-
мовляти потрібні звуки у будь-яких позиціях. Ці
звуки вони вимовляють уже вільно, але увага ще
зосереджується на цьому процесі. При вироб-
ленні навичок застосовуються як аналітичні, так
і імітаційні прийоми. Третій етап — це процес ав-
томатизації орфоепічних навичок. Основним
прийомом є імітаційний. Учні відтворюють уже
орфоепічне звучання слів легко, автоматично.

Вироблення, формування й закріплення орфо-
епічних навичок в учнів 1-4 класів вимагає того,
щоб ці процеси були навчальними. Тому природ-
ним повинно бути визначення орфоепічної мети
на кожному уроці. Тільки за таких умов можна не
лише виробити і сформувати орфоепічні навич-
ки, а й закріпити їх. М. Лабащук зазначає: «У роз-
витку усного мовлення мусить бути така ж сис-
тема і такий мовний режим, як у писемному. Не-
правильно сказане слово повинно викликати в
учнів таку ж реакцію, як і неправильно написа-
не» [3, с. 37].

На нашу думку, така робота повинна про-
водитись упродовж вивчення всього курсу ук-
раїнської мови. Звичайно, найбільша увага цим
питанням має бути приділена при вивченні
розділу «Фонетика».

У процесі теоретичного вивчення фонетики й
орфоепії слід перш за все застосовувати пояс-
нювально-ілюстративний (слово вчителя, пояс-
нення з використанням підручника) і частково-
пошуковий (бесіда, спостереження над мовою)
методи. Вчені вказують на особливе значення
спостережливості. Вправляння у спостережли-
вості за мовленням може бути на кожному уроці.
Від спостереження за мовленням інших учням
легше перейти до спостереження за власним
мовленням. Зіставлення артикуляції різних звуків
в українській мові, порівняння діалектної вимови
з літературною допоможе усвідомити специфіку
кожного звука.

Метою орфоепічної роботи на уроках українсь-
кої мови в початкових класах є свідоме засвоєн-
ня учнями основних вимовних норм та практичне
володіння ними в мовній діяльності. Орфоепічні
норми об’єднують правила вимови звуків (голос-
них і приголосних), окремих звукосполучень та
граматичних форм. У програмовому матеріалі по-
чаткового курсу рідної мови закладено багато
можливостей для засвоєння учнями орфоепічних
норм.

Найбільше таких можливостей виявляється у
вивченні орфоепії, зокрема в розділах програми
«Звуки і букви», «Наголос». Опрацьовуючи ма-
теріал розділів, учні мають можливість паралель-
но засвоїти такі важливі правила української літе-
ратурної мови, як: 1) чітка вимова всіх голосних
звуків під наголосом; 2) повнозвучна і ясна ви-
мова голосних [а], [у], [і] в усіх позиціях; 3) вимо-
ва ненаголошеного [е] з наближенням до [и], а
ненаголошеного [и] —до [е]; 4) злита вимова аф-
рикат [дж], [дз], [дз’]; 5) вимова дзвінкого гортан-
ного фрикативного приголосного [г] (голуб, грім,
сніг) та дзвінкого проривного задньоязикового
приголосного [ґ] (ґава, ґанок, аґрус); 6) дзвінка
(неоглушена) вимова приголосних [б], [д], [д’], [з],
[з’], [ж], [дз], [дз’], [дж], [г], [ґ] у кінці слів та в
середині перед наступними глухими (сад, дуб,
мороз, ложка, везти); 7) оглушення в окремих ви-
падках дзвінкого приголосного [г] у [х] перед глу-
хими в середині слів: [к’іхтиек], [в;ґхко]; 8) дзвінка
вимова глухих приголосних перед наступними
дзвінкими в середині слів: [молод’ба’], [пр;ґз’ба],
[воґза’л] [1].

Відхилення від правильної вимови, що трап-
ляються в мовленні молодших школярів, най-
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частіше пояснюються діалектним оточенням.
Користуючись відповідними методичними
прийомами, добираючи для цього систему
різноманітних тренувальних вправ, учитель
має працювати не тільки над ознайомленням
учнів з основними правилами літературної ви-
мови, а й над подоланням окремих вимовних
вад, які вже склалися в мовленні дітей у дошк-
ільному віці.

У доборі методичних прийомів для опрацюван-
ня орфоепічного матеріалу в початкових класах
слід враховувати, що паралельно з прийомом
наслідування необхідно також застосовувати
прийоми свідомого артикулювання та порівняння
мовних одиниць.

Належне місце в роботі над фонетикою й ор-
фоепією мають зайняти наочні й технічні засоби
(схеми, що показують положення мовних органів
при вимові голосних і приголосних; різні таблиці,
на яких демонструється співвідношення дзвінких
і глухих, твердих і м’яких чи слова з певними зву-
ками; магнітофонні стрічки й платівки із записа-
ми зразкової вимови тощо). Прослуховування
СD-записів є ефективним засобом правильної
вимови і може використовуватись не тільки на
уроках орфоепії, але й фонетики, лексики, мор-
фології, синтаксису.

Вважаємо, що різноманітною має бути і си-
стема тренувальних вправ з фонетики й ор-
фоепії. Найголовніші з них такі: фонетичний
розбір, різні види списування (з фонетичним і
орфоепічним завданням), навчальні диктанти
(вибірковий, словниковий, творчий, диктант-
переклад), робота з орфоепічним словником,
виразне читання текстів, вивчення напам’ять
спеціально підібраних текстів з метою удоско-
налення орфоепічних навичок. Зрозуміло, що
вибір методів навчання має бути усвідомлений,
їх так треба поєднувати на уроці, щоб резуль-
тати були якнайкращими.

Цікавою та корисною для учителів початко-
вих класів є система вправ, серед яких: фоне-

тичні вправи («Уважно слухайте і правильно
вимовляйте», «Назвіть дії, які виконуються
дітьми на малюнку», «Назвіть по порядку зву-
ки у словах», «Послухайте низку слів. Вимовте
вголос літературний відповідник», «Яке слово
звучить правильно?», «Уважно послухайте і
скажіть, який голосний звук ви чуєте у першо-
му складі», «Уважно послухайте і скажіть, який
звук пропущено»), таблиці (Вимовляй пра-
вильно! Запам’ятай, як правильно!); дидак-
тичні ігри («Розрізни нас», «Додай звук», «Вив-
чаємо співаючи», «Доповни слово», «Пере-
кладіть слова на українську мову», «Мовні за-
кони» та інтерактивні технології «Робота в па-
рах», «Мікрофон», «Ажурна пилка»); аналіти-
ко-синтетичні вправи («Я називатиму звуки, а
ви утворюйте з них злиття», «Послухайте уваж-
но вірш і виправте помилки у вживанні слів»)
тощо [4].

Отже, організація системи вправ з орфоепії
зумовлена змістом і методикою виучування мов-
них явищ. Оскільки в центрі навчання є звукова
сторона мовлення, то провідне місце на уроках
фонетики належить усним вправам. Слово чи
текст, що підлягає спостереженню або аналізу,
повинні вимовлятися, прочитуватися вголос.

Висновоки. Необхідно, щоб праця над фоне-
тикою і орфоепією проводилася впродовж вив-
чення всього шкільного курсу української мови,
зокрема у зв’язку з вивченням лексики, орфог-
рафії і граматики та роботою з розвитку мовлен-
ня. Вивчення словотвору в межах різних частин
мови, відмінювання немислиме без зв’язку з фо-
нетикою і орфоепією.

Узагальнюючи вищевикладене, слід зазначи-
ти, що до організації навчання молодших школярів,
що проживають в умовах діалектного середови-
ща, крім педагогічних, економічних, географічних і
соціальних проблем, додаються ще й психолінгво-
дидактичні, які слід вирішувати в комплексі, впро-
ваджуючи досягнення психології, педагогіки,
лінгвістики та сучасні технології навчання.
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Борин Г.В.

Актуальність проблеми. Пріоритетом
            розвитку українського суспільства у ХХІ
столітті вважають якість надання освітніх по-
слуг. З огляду на це, основною метою вищої
освіти є підготовка висококваліфікованого пе-
дагога, готового до постійного професійного
росту, соціальної та професійної мобільності.
Одним із шляхів вирішення зазначеної пробле-
ми є оновлення вищої освіти, перенесення ува-
ги з процесу навчання на його результат, оріє-
нтація змісту й організації навчання на компе-
тентнісний підхід і пошук ефективних ме-
ханізмів його запровадження.

Чільним питанням сучасних дослідників про-
блеми підготовки майбутніх вихователів дошкіль-
них навчальних закладів у вищій школі України
постає вивчення ефективності складових компо-
нентів її реалізації. Зазвичай основою для орган-
ізації навчання студентів є професіограма чи мо-
дель готовності майбутнього фахівця, що
містить відповідні компоненти, методологічні
підходи, принципи, зміст підготовки, певні вимо-
ги до обсягу знань, умінь та професійно-особис-
тісних якостей тощо, що можуть забезпечити
ефективну майбутню професійну діяльність. З
огляду на такий підхід у працях вчених (О. Кар-
пенко [4]) окреслено якість підготовки майбут-
нього педагога під час навчання у ВНЗ: вона ко-
релює з повнотою відповідності її результатів
показникам професіограми та становить про-
фесійну компетентність майбутнього фахівця.

У працях інших дослідників готовність до про-
фесійної діяльності майбутнього педагога виз-
начено у контексті низки функцій: інформацій-
ної, виховної, розвивальної, дидактичної, орієн-
таційної, методичної, дослідницької та інших
(О. Абдуліна [1, 24-40]). За такого підходу по-
казником якості підготовки майбутнього педа-
гога виступають кількісні показники умінь і на-
вичок, спрямовані на виконання певних функцій.

Мета статті — проаналізувати шляхи та за-
соби формування просвітницько-консульта-
тивної компетенції майбутніх педагогів у про-
цесі професійної підготовки до роботи з бать-
ками дітей дошкільного віку.

У педагогічній літературі є багато тлумачень

ФОРМУВАННЯ ПРОСВІТНИЦЬКО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
змісту понять «професійна компетентність»,
«професійна компетенція», які у практиці
підготовки студентів набули досить широкого
застосування. Зазвичай поняттям «компе-
тентність» послуговуються у доведенні відпо-
відності синтезу інтелектуальних, моральних,
психологічних й інших знань з вміннями і на-
вичками, сформованими на основі відповідних
знань, які зумовлюють успішну діяльність май-
бутнього фахівця у відповідності до вимог об-
раної професії. Натомість відсутність такої
відповідності свідчить про низьку професійну
компетентність фахівця чи ж її повну
відсутність (Н. Кузьміна [8]). Зокрема, Н. Ли-
сенко характеризує «професійну компетентність»
як цілісне, багатофакторне і різнорівнево струк-
туроване утворення, що передбачає стрижневий
компонент — особистість з гносеологічною,
діяльнісно-творчою, комунікативною, гностичною
основою для її сучасного й майбутнього поля
діяльності. Поняття «компетентність» учена виз-
начає як спроможність особистості виражати
індивідуальні та соціальні потреби й адекватно
відповідати на них, кваліфіковано моделювати
власну діяльність у будь-якому напрямі, викону-
ючи певні завдання [7].

У розумінні В. Нестеренко [8] та інших авторів,
поняття «професійна компетентність» свідчить
про єдність теоретичної (засвоєння змісту на-
вчальних програм) та практичної (сукупність пев-
ним чином упорядкованих інтелектуальних і прак-
тичних дій) готовності педагога до педагогічної
діяльності, що констатує його професійність.

Вагомою для нас є думка О. Гури, який вва-
жає, що компетентність стає компетентністю (а
не набором знань, умінь, навичок) лише у діяль-
ності, в контексті визначених норм, правил,
функцій, тобто нормативної діяльності (про-
фе-сійної культури) [3, 38].

Л. Філатова у змісті поняття «компе-
тентність» виділяє рівень кваліфікації, профес-
іоналізм і готовність виконувати професійну
діяльність [12]. Натомість професійна компе-
тентність соціального педагога, на думку
О. Дубасенюк, передбачає глибоку обізнаність
його з умовами і технологіями розв’язання про-
блем, що виникають, і вміння грамотно діяти у
будь-якій соціально-педагогічній ситуації [4]. Що
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ж до суджень А. Хуторського [10, 55], то вчений
радить розмежовувати зміст поняття «компе-
тентність» й «компетенція». Сутність поняття
«компетентність» він убачає в оволодінні ком-
петенціями, що передбачає особистісне став-
лення людини до предмета діяльності. На-
томість, компетенція — це сукупність взаємо-
зумовлених якостей особистості (знань, умінь,
навичок, способів діяльності) щодо певного
кола предметів і процесів. Вона є необхідною
для якісної продуктивної діяльності з ними.

Отож, нормативним стрижнем професійної
компетентності педагога будемо вважати його
освітньо-кваліфікаційну характеристику. Скла-
довими компетентності вважаємо теоретичні
знання і педагогічні вміння, сформовані
відповідні профе-сійно-особистісні якості, що
сукупно уможливлюють успішність майбутньої
професійної діяльності.

У контексті наведених трактувань компетен-
тності ми поділяємо погляди В. Нестеренко [8]
і будемо послуговуватись у нашому дослідженні
таким визначенням: професійна компетентність
майбутнього педагога — узагальнюючий показ-
ник його теоретичної й практичної підготовки до
професійної діяльності, зініційованої вихован-
ням і навчанням іншої людини.

Згідно з дослідженнями вчених (Н. Бугаєць
[2], С. Харченко [9], Т. Шанскової [7]), якість підго-
товки студентів до професійно-педагогічної
діяльності визначено рівнем сформованості на-
вичок і умінь через провідні компоненти про-
фесійної підготовки у ВНЗ. Розглянемо їх дещо
ширше, оскільки для порушеної нами теми цей
підхід передбачаємо почасти використати.

С. Харченко розглядає готовність майбутніх
педагогів як компонентну єдність цілемотива-
ційного, змістового, операційного та інтегратив-
ного складників, при цьому цілемотиваційний
розглядає як сформованість мотивів і цілей осо-
бистісно орієнтованої педагогічної діяльності
вчителя, запоруки його самореалізації й само-
розвитку; зацікавленість працею вчителя як
важливим джерелом професійних потреб і осо-
бистісного зростання. Змістовий — у автор-
ському тлумаченні — це системне володіння
знаннями особистісно орієнтованого вивчення
дисциплін педагогічного і предметно-методич-
ного циклів. Операційний визначає як творчий
рівень предметно-професійних умінь реалізації
технології особистісно орієнтованого навчання.
Інтеграційний увиразнюється як впевненість у
власних професійних можливостях; творче став-
лення до практичної діяльності та її самореа-

лізації залежно від змін в освіті та суспільстві;
стійке бажання самопізнання і системного во-
лодіння навичками самоаналізу, саморегуляції,
самооцінки і самоконтролю, самоактуалізації
тощо [9, 49-50].

Певний інтерес для нашого дослідження
вбачаємо у підходах Н. Бугаєць щодо обґрун-
тування основних компонентів змісту профес-
ійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів
до взаємодії з сім’єю учня: мотиваційного, гно-
стичного, процесуально-діяльнісного. На дум-
ку дослідниці, вони забезпечують готовність
студентів до роботи з батьками учнів у сучас-
них умовах. Мотиваційний — передбачає фор-
мування позитивного ставлення до роботи з
сім’єю та інтерес до неї з усвідомленням її не-
обхідності та значущості; гностичний — мето-
дологічні, теоретичні й методичні знання про
роботу з сім’єю учня; процесуально-діяльніс-
ний — оволодіння інтелектуальними, проек-
тувальними, комунікативними, конструктивно-
організаторськими вміннями роботи з сім’єю
учня [2].

 Цікавими в руслі нашого дослідження є
міркування Т. Шанскової. Визначаючи акту-
альність проблем сім’ї, дитинства, початкової
школи та сучасних тенденцій вищої педагогіч-
ної освіти на основі застосування системного
підходу, дослідниця теоретично обґрунтувала
модель соціально орієнтованої підготовки май-
бутніх учителів початкової школи до роботи з
батьками. Структурно вона вміщує цільовий,
ціннісно-мотиваційний, змістово-процесуаль-
ний, операційно-діяльнісний та контрольно-
оцінний компоненти [11].

Професійна діяльність вихователя дошкільно-
го навчального закладу є більш ширшим понят-
тям. Вона передбачає виконання професійних
обов’язків з дітьми та батьками. «Просвітнцько-
консультативна діяльність» є невід’ємною скла-
довою загальної професійної діяльності вихова-
теля дошкільного навчального закладу. Відпові-
дно, просвітницько-консультативну компетенцію
майбутнього педагога розглядатимемо як окрему
складову його загальної професійної компетент-
ності.

Отже, в просвітницько-консультативній ком-
петенції в структурі загальної професійної ком-
петентності педагога конкретизовано теоре-
тичну і практичну підготовку для успішного
розв’язання реальних ситуацій, обумовлених
формуванням готовності батьків дітей раннь-
ого віку до реалізації їхніх функцій. Складність
і багатогранність означеної компенетенції вба-
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чаємо в оволодінні студентами знань про су-
часну сім’ю, дітей дошкільного віку; процес
взаємодії батьків з дітьми та особливостей
просвітницько-консультативної діяльності пе-
дагога з батьками вихованців.

Успішне розв’язання завдань формування
просвітницько-консультативної компетенції
майбутніх педагогів суттєво розширює простір
реалізації професійної компетентності педаго-
га і передбачає розробку моделі просвітниць-
ко-консультативної діяльності. Проаналізував-
ши ряд досліджень, розробили модель, яка в
сучасній педагогіці досить широко використо-
вується. На її основі ми конкретизували триє-
дину мету (просвітницьку, пропедевтичну, ко-
рекційну), завдання, додали форми та мето-

ди консультування, принципи та виокремили
етапи просвітницько-консультативної роботи,
що забезпечує її більшу ефективність.

Отож, у моделі просвітницько-консульта-
тивної діяльності на основі двостороннього
взаємозв’язку «педагог-батько (мати)» пред-
ставлено мету, завдання, форми та методи
консультування, принципи, зміст, етапи про-
світницько-консультативної роботи та ре-
зультат: готовність батьків до виховання ди-
тини.

Визначені сутність і показники просвітниць-
ко-консультативної компетенції обумовлюють
обґрунтування моделі підготовки майбутніх ви-
хователів дошкільних навчальних закладів до
роботи з батьками дітей раннього віку.
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Химинець А.О.

Дослідження проблеми формування сис-
теми ціннісних орієнтацій молодших шко-

лярів представляється актуальною через те, що
в наш час особливо загострилося «вічне» невдо-
волення вчителів і вихователів результатами своєї
виховної діяльності. Вони стверджують, що зни-
кають соціальні структури норм, в ідеалах і цінно-
стях суспільства з’явилися суперечності, це, у
свою чергу, призвело до нівелювання цінностей
у підростаючого покоління.

Для розгляду означеної проблеми слід спо-
чатку конкретизувати, що розуміють під понят-
тям цінності і ціннісні орієнтації.

Розуміння особливого значення окремих речей,
що згодом стало іменуватися «цінністю» пов’я-
зують із виникненням людського суспільства. У
ті часи цінностями були: життя, «особлива лю-
дина», практичний досвід, знаряддя праці та по-
лювання, взаємодопомога, підтримка тощо. Люди
цінували предмети природи, що служили для них
їжею; вони цінували тварин, яких приручали і ви-
користовували як знаряддя праці; вони цінували
все, що полегшувало їм життя чи принаймні до-
помагало жити, огороджувало від страждань, бід.
Про повний перелік цінностей стародавньої лю-
дини говорити складно, але є підтвердження тому,
що і десять тисяч років до нашої ери їй не були
чужими загальнолюдські цінності. Археологи роз-
копали скелет людини того часу, у якої була не-
дорозвинена ліва рука. Без підтримки товаришів,
їх допомоги, милосердя вона б просто не вижи-
ла.

Протягом багатовікової історії суспільства
люди виробили здатність виділяти в навколиш-
ньому світі предмети і явища, які здобували для
них особливу значимість і до яких вони плекали
особливе ставлення, цінували й оберігали їх, праг-
нули володіти ними, орієнтувалися на них у своє-
му житті. Тож цінності — це значимі для особис-
тості об’єкти та явища навколишньої дійсності,
що визначають її спрямованість і мотивацію
діяльності. Водночас «ціннісні орієнтації» — це
вибіркове ставлення людини до матеріальних і
духовних цінностей, система її установок, пере-
конань, переваг, яка виявляється в поведінці і
діяльності [5].

Умовно цінності можна поділити на суспільні
й особистісні. Суспільні цінності представлені у

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

культурі та закріплені у людській свідомості. Осо-
бистісні цінності має конкретна людина, вони є
складовою структури особистості. Формування
особистісної ціннісної структури людини висту-
пає найважливішим фактором процесу соціалі-
зації, за допомогою якого людина стає повноп-
равним членом суспільства.

Розпочинається процес формування ціннісних
орієнтацій з дитинства. Так, для дошкільника дуже
важливою, цінною є любов матері, близьких лю-
дей, їх визнання. На примітивному рівні дитина
переосмислює, як заслужити і отримати таку
любов. І вже у віці шести років робить умовиво-
ди: треба бути хорошим, бо хороших люблять. Та
в цьому віці дитина не має власних сформованих
оціночних суджень, а користується оцінками до-
рослих [2]. На їх основі буде закладатися систе-
ма цінностей, що стане рушійною силою розвит-
ку особистості.

Процес формування ціннісних орієнтацій мож-
на уявити у вигляді моделі, поданої на рисунку
1. Він розпочинається з природної потреби лю-
дини, яку вона прагне задовольнити. Природна
потреба породжує мотив діяльності (навчальної,
пізнавальної, суспільно корисної або ж асоціаль-
ної тощо). Мотив стає рушійною силою діяль-
ності, у процесі якої розвиваються і формують-
ся інтереси, світогляд. Останні і є психологічною
базою для формування системи цінностей осо-
бистості. Означений процес відбувається під
впливом багатьох факторів: соціального та інфор-
маційного середовищ, діючої системи вихован-
ня, сім’ї (спосіб життя, сформована сімейна сис-
тема цінностей). Її формують умови реального
життя, система виховання, економічні, політичні,
моральні, духовні фактори реальної дійсності.

Основи формування і розвитку базової струк-
тури особистісних цінностей закладаються в
молодшому шкільному віці. У своєму дослідженні
ми притримувалися думки науковців, що життєві
цінності молодших школярів формуються одно-
часно з емоційно-ціннісними компетенціями. Інши-
ми словами для дитини цінним стане те, що прой-
де через її емоційне сприйняття, схвалення, або
ж отримає засудження, страх.

При цьому слід пам’ятати, поведінка дитини
зорієнтована на дорослого (його вчинки та сто-
сунки з людьми) як зразок для наслідування.
Вирішальну роль у засвоєнні зразків поведінки
відіграє оцінка, яку авторитетні для дитини люди
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дають іншим дорослим, дітям, героям літератур-
них творів тощо. Орієнтація поведінки молодшо-
го школяра на «старших» зумовлює розвиток його
довільності, оскільки постійно зіштовхує як
мінімум два бажання: зробити щось безпосеред-
ньо («як хочеться») чи діяти відповідно до вимог
дорослого («за зразком»). З’являється новий тип
поведінки, яку можна назвати особистісною.

У цьому віці поступово розвивається певна
ієрархія мотивів, їх супідрядність. Діяльність ди-
тини зумовлюється не окремими спонуканнями,
а ієрархічною системою мотивів, у якій основні
та стійкі набувають провідної ролі, підпорядко-
вуючи ситуативні пробудження. Пов’язано це з
вольовими зусиллями, потрібними для досягнен-
ня емоційно привабливої мети.

Важливе значення у формуванні моральних
почуттів мають дитячі уявлення про позитивні
еталони, що дозволяють передбачати емоційні
наслідки власної поведінки, завчасно пережива-
ти задоволення від її схвалення як «хорошої» або
ж невдоволення від її оцінки як «поганої». Таке
емоційне передбачення відіграє вирішальну роль
у формуванні моральної поведінки школяра [3].

Розглянемо окремі особливості поведінки мо-
лодшого школяра у різних сферах, що свідчать
про належний віковий розвиток базової структу-
ри особистісних цінностей.

У взаємодії з природою: дитина радіє спілку-

ванню з природним довкіллям, захоплюється ним
у різні пори року, за різного стану погоди; жваво
реагує на зміни у поведінці та зовнішньому виг-
ляді тварин; має свої улюблені місця у найближ-
чому та віддаленому природному довкіллі; при-
хильно ставиться до тих, хто доглядає за росли-
нами і тваринами, негативно до руйнівників, зас-
мічувачів, невдячних споживачів природи; співчу-
ває рослинам і тваринам, які потерпають, прагне
їм допомогти; дивується, захоплюється вражен-
нями від зоряного неба, Сонця, Місяця.

У сфері культури: має власні уподобання,
надає перевагу певним видам діяльності, занят-
тям, ігровим ролям, формам активності; виділяє
улюблені місця перебування, навчальні предме-
ти, речі, іграшки, знаряддя; намагається відсто-
яти своє право на власний вибір; виявляє внутр-
ішню позицію щодо предметного довкілля; оріє-
нтується в ньому; радіє своїм успіхам, засму-
чується невдачами; цінує і може більш-менш
об’єктивно висловитися з приводу власної ста-
ранності, самостійності, вмілості, винахідливості;
протягом певного часу охоче займається само-
стійною продуктивною та художньою діяльністю;
орієнтується в тому, що вміє робити краще, а що
— гірше; у виборі рольових ролей, сюжетів ке-
рується моральними цінностями; отримує задо-
волення від художнього слова, малювання, му-
зикування, драматизації.
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Рис. 1. Процес формування ціннісних орієнтацій
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У взаємодії з людьми: виявляє інтерес до
людей — їхньої зовнішності, діяльності, професії,
способу життя, взаємин; хоче спілкуватися з при-
ємними людьми; домагається визнання своїх чес-
нот і досягнень авторитетними дорослими; пова-
жає, любить цінує своїх батьків, родичів, педа-
гогів, товаришів; має свої пріоритети, надає пе-
ревагу певним людям; може обґрунтувати відмо-
ву у прихильності, довірі, повазі стосовно окре-
мих людей; цінує чесноти інших, визнає їх, ра-
хується з ними у спеціальній діяльності; не при-
нижує гідності товаришів, намагається обходи-
тися без образливих слів та агресивних дій щодо
них; помічає і бере до уваги фізичний та психіч-
ний стан дорослих та однолітків, поводиться
відповідно; береже і цінує прихильне ставлення
до себе дорослих та однолітків; утримується від
ревнощів, суперництва, жадібності.

У самосприйнятті: позитивно ставиться до
себе, орієнтується у власних чеснотах і вадах,
усвідомлює свою значущість для рідних і близь-
ких, поважає себе, ставиться до себе з симпа-
тією, впевнена в своїх можливостях; радіє своїй
фізичній вправності, відчуває м’язове задоволен-
ня від вправності рухів; позитивно ставиться до
своєї зовнішності, не комплексує з приводу фізич-
них недоліків, пишається своїми перевагами; охо-
че доглядає за своїм тілом, зовнішністю; прояв-
ляє інтерес до свого внутрішнього життя, робить
спроби мотивувати власні вчинки, пояснити свою
поведінку; схильна до елементарного самовла-
дання, може утриматися від небажаного; вважає
неприпустимим заподіяння шкоди собі або іншим;
сприйнятлива, спостережлива, уважна, самокри-
тична, відповідальна безкорислива, вдячна; здат-
на до елементарної рефлексії; передбачає ре-
зультати своєї праці та ймовірні наслідки своєї
поведінки; гідно поводиться в ситуаціях вигра-
шу-програшу, успіху-неуспіху; відстоює свої пра-
ва, виконує елементарні обов’язки; має уявлен-
ня про себе минулу — теперішню, майбутню.

 Безперечно, поведінка жодної дитини не може
повністю задовольняти усі означені критерії. Це
еталон, якого слід прагнути. І школа повинна до-

помогти дитині у складному процесі самотворен-
ня. І.Д. Бех [1] вважає, що сучасна школа має
запровадити розвивальне виховання. Має стати
школою не лише знань, а й цінностей, школою
досвіду, школою самодостатньої особистості і
орієнтувати учнів на досягнення вершин доско-
налості у житті. Основою створення такої школи
мають бути наступні інноваційні підходи до ви-
ховної роботи [4]:

· оптимістичний — вимагає оптимістичного
прогнозування та проектування особистості ди-
тини;

· розвивальний — всі виховні впливи мають
вплітатися у тканину життєвого досвіду дитини,
сприяти його формуванню і націлювати дитину
на гідне життя;

· компетентнісний — формування життєвих
компетенцій учнів , що передбачає:

- навчити розуміти себе у світі, свої можли-
вості, свої цілі;

- сформувати навички рефлексивної актив-
ності;

- налаштувати на саморозвиток, самовихован-
ня;

· діяльнісний — організація діяльності у
відповідності до інтересів учнів, передбачає
співробітництво.

· гуманістичний, що передбачає:
- створення простору для вільного самовиз-

начення учнів;
- повагу до особистості дитини, віру в неї, її

можливості, визнання її індивідуальності;
- створення умов для розвитку здібностей,

потенційних можливостей;
- забезпечення радості у процесі діяльності;
- недопустимість у педагогічних впливах дій,

що провокують дітей на асоціальні вчинки;
· особистісно-орієнтований — врахування

природних потреб і особливостей дитини в про-
цесі спільної діяльності.

Отже, формування ціннісних орієнтацій учнів
молодших класів — багатогранний процес, що в
кінцевому результаті став базою соціалізації осо-
бистості.
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Василинка М.І.

Проблема формування музичного сприйнят-
тя має глибоку історію. Накопичення ве-

личезного обсягу теоретичного матеріалу призве-
ло до виникнення у XX ст. науки про музичне
сприйняття, яка на сучасному етапі виступає як
наука про закономірності процесу формування та
функціонування суб’єктивного музичного образу.
У становленні цієї науки велику роль відіграли
праці Б. Асаф’єва, Н. Гродзенської, О. Костюка,
Є. Назайкінського, Б. Теплова, В. Шацької, а та-
кож багатьох інших вітчизняних і зарубіжних уче-
них. Сприйняття музики досліджується в багать-
ох напрямках. Музикознавчий напрям, наприклад,
складають передусім праці Б. Асаф’єва, який
показав, як закономірності музичного сприйняття
враховуються композитором, як структура сприй-
няття відбивається на побудові музичного твору.
Психологічний напрям складають дослідження,
присвячені музично-перцептивним здібностям лю-
дини (Л. Бочкарьов, В. Ветлугіна, С. Науменко, Б.
Теплов та ін.). Філософські аспекти ще розгля-
дав давньогрецький вчений Арістотель.

У педагогічному аспекті виділяють три типи
емоцій, які можна співвіднести з триступеневою
структурою музичного сприйняття, яку умовно
розрізняють дослідники О. Рудницька та Т. За-
вадська, підкреслюючи їх важливість та спе-
цифічність у формуванні перцептивних та інте-
лектуальних умінь музичного пізнання.

Мета статті — проаналізувати умови форму-
вання розвитку музичного сприймання на уроках
музичного мистецтва.

Відомо, що під час безпосереднього сприйнят-
тя музики у дітей домінує активна емоційна
діяльність, спрямована на фіксування настроїв,
які виникають під впливом музичного твору і ви-
являються через реакції та відповіді. Ознайом-
лення з твором викликає загальну емоційну ре-
акцію на сприйняте і потребує усвідомлення. Зав-
дяки цьому відбувається «настроювання» учня
на глибше сприйняття музичного твору, виявлен-
ня його художньо-естетичного значення. Цьому
допоможе навичка розрізнення емоційних настроїв
твору, завдяки якій молодший школяр буде не
лише емоційніше реагувати на музику, а й свідо-
мо фіксувати власні емоції та настрої, що, вини-
каючи в конкретно-почуттєвій формі, дістають
вираження у вербальній.

ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО СПРИЙМАННЯ
В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Основою музики є інтонації людської мови.
Проте інтонаційна виразність мови в музиці до-
сягає сили, досконалості й гнучкості, які для мов-
лення недоступні. Тому музика яскравіше, ніж
мова, виражає емоції людини. Музична інтонація
— втілення художнього образу у звуках. За своєю
природою музичний образ може існувати лише в
часі, що пояснюється процесуальною природою
музики. Оскільки безпосередній вплив музики три-
ває стільки, скільки звучить твір, особливого зна-
чення набуває активізація свідомості школярів,
суть якої полягає у виділенні найважливіших з
інтонаційного погляду елементів і зв’язуванні, їх
у логічну лінію. Реалізація цієї вимоги потребує
оволодіння школярами навичкою спостереження
за інтонаційно-логічним розвитком твору.

Діти молодшого шкільного віку мають неве-
ликий емоційно-естетичний досвід, не можуть
орієнтуватися в розмаїтті настроїв, втілених у
музичних творах, а тому розвиток емоційної сфе-
ри дітей має відбуватися шляхом поетапного роз-
ширення кола естетичних емоцій.

Робота розпочинається, коли школярі разом з
учителем визначають основні настрої, в яких мо-
жуть перебувати люди, тварини, птахи. Для цьо-
го використовувався прийом «Створи образ».
Протягом експериментальної роботи діти ство-
рювали образи різних предметів, тварин, людей,
наприклад: «годинник», «теплий дощ», «колючий
дощ», «важкі кроки», «неслухняна дівчинка»,
«мама сумує», «радісна звістка» тощо. При цьо-
му я використовувала сюжетно-рольові ігри, в яких
через певну ситуацію відбувається своєрідне
«вживання» у зміст завдання, коли учні намага-
ються створити заданий настрій, передати його
в розповідях, рухах, співі. Запропонований сю-
жет таких ігор дає їм можливість пофантазувати,
самостійно відтворюючи основні риси конкретного
настрою людини, тварини чи ознак предметів,
явищ природи. Ілюстративним матеріалом до
такої роботи служать різноманітні музичні твори,
слухаючи які, учні визначають його відповідність
певному образу, настрою.

Розвиваючи словниковий запас дітей, пропо-
нувала підібрати слова-синоніми чи слова-анто-
німи, що орієнтує їх на пошуки найточніших ху-
дожньо-виражальних епітетів, визначень. До сло-
ва радісний діти добирають слова-синоніми —
усміхнений, бадьорий, святковий, веселий,
дзвінкий, яскравий; антоніми — сумний, похму-
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рий, зажурений, жалібний, розчарований.
Відтворюючи радісний настрій у малюнках,

учні відзначали, що більш відповідними є світлі
кольори: світло-зелений, рожевий, блакитний,
білий, сріблястий. Під час гри на фортепіано зву-
кових сполучень, які нагадують зазначені кольо-
ри, діти характеризують їх як просвітлені, яск-
раві, дзвінкі, грайливі звучання, що викликають
радісні, світлі почуття.

Далі учням показувала репродукції, тематич-
но близькі згаданому віршу — «Весняний день»
Ф.Ф. Манайла, «Перша зелень. Травень» І.І. Лев-
ітана, «Травневе сонце» Ю. Мехоффера. Діти під
час порівняння зі своїми малюнками знаходять ті
ж самі кольори.

Для слухання творів музичного мистецтва зап-
ропонувала «Ранок», «Весною» Е. Гріга, «Весна»
— Концерт № 1 — частина 1 із циклу Концертів
для скрипки з оркестром «Пори року» А. Вівальді.

Для повнішого розуміння почуття радості, вик-
ликаного звучанням музичних творів, дітям про-
понувалося передати словами безпосереднє вра-
ження від них, дати характеристику їх загального
настрою.

Яскрава виразність вірша та картин допомог-
ли учням відчути настрій, втілений у музичних
творах. Якщо в момент висловлення суджень про
музику учні стикалися з труднощами, їм пропо-
нувалася таблиця, виготовлена на основі «Таб-
лиці емоційно-естетичних визначень» О.Я. Рос-
товського. Це уможливлювало повніший, точні-
ший і глибший опис вражень від твору.

Так, характеризуючи емоційні стани твору
«Весною» Е. Гріга, школярі за допомогою таб-
лиць обрали такі епітети: чарівний, зворушливий,
задушевний, ліричний, ніжний, м’який, ласкавий,
лагідний, теплий, сердечний, проникливий,
світлий, радісний, яскравий, дзвінкий, веселий,
стрімкий, прозорий.

Корисними на цьому етапі експериментальної
роботи виявилися такі завдання:

а) прослухати музичний твір, визначити його
загальний настрій;

б) використовуючи таблицю емоційно-есте-
тичних визначень, виділити ознаки, які відпові-
дають настрою, що виник під час прослухування
твору;

в) відібрати музичні твори, що викликають
подібний настрій;

г) підібрати до запропонованого поняття, яке
відображає певний емоційний настрій, поняття-
синоніми, антоніми.

Засвоюючи основну емоційно-естетичну
сутність твору, діти вбирають естетичну інфор-

мацію. Це збагачує їхній власний «фонд» есте-
тичного досвіду, образного мислення, розширює
лексичний запас. Учні вчаться досить точно
відчувати і виявляти відтінки естетичних настроїв
і образів твору.

Другий етап формування в молодших школярів
навичок музичного сприйняття — це розвиток у
них навички спостереження за інтонаційно-логіч-
ним розвитком твору.

Його формування передбачає освоєння інто-
наційно-образних комплексів, які є проявом зовн-
ішнього та внутрішнього світу (образи природи,
настрої, характери тощо, виражені в музиці). На
цій основі створюються передумови для одно-
часного збагачення слухового досвіду дітей
відчуттям інтонаційно-логічного розвитку твору.

«Школа художнього образу» — умовна назва
роботи, яка допомагає дітям збагачуватися інто-
наційними враженнями через розвиток вміння
виявляти основні інтонації твору, стежити за їх
розвитком, відчуваючи жанрові ознаки, інтонац-
ійну змістовність виражальних засобів.

Музична інтонація споріднена за своєю вираз-
ністю з мовною інтонацією, жестами, рухами,
пластикою тіла, тому прийоми «Школи художньо-
го образу» (інтонаційні ігри-вправи, інтонування
поетичного тексту, інтонування музики пластикою,
лінією, кольором, «руйнування образу», оточен-
ня музики «віялом» схожих інтонацій”, демонст-
рування єдності інтонаційних особливостей різних
художніх втілень), що ґрунтуються на глибокій
спорідненості мовної і музичної інтонації, врахо-
вують психологічні особливості дітей молодшого
шкільного віку (асоціативність мислення, сенсо-
моторний характер сприйняття, схильність до гри,
прагнення до творчості тощо).

Під час пояснення терміна «музична інтона-
ція» увага дітей зверталася на те, що свою ви-
разність черпає вона з мовної інтонації. На по-
чатку цієї роботи разом з учнями згадуємо, що
життя сповнене найрізноманітніших настроїв, по-
чуттів, характерів. Розповісти про них чи визна-
чити їх можна тільки за допомогою виразного мов-
лення. Наводжу приклади інтонаційних вправ-ігор:
«Ви веселі?», «Ви задумливі?», «Ви бадьорі?»
тощо, відповідно до змісту запитання змінюючи
інтонаційне забарвлення. Учні повинні в такому
ж настрої відповісти. При цьому можна навмисно
задавати запитання з неправильною інтонацією,
щоб діти зрозуміли її важливість для передачі
змісту. Наприклад, з радісною інтонацією запи-
тати в дітей: «Ви сумні?» тощо.

Для з’ясування залежності відчуття дітьми
музичних інтонацій від сприйняття ними вираз-
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ності мовлення можна пропонувати різні зав-
дання. Наприклад, відтворюю на інструменті
кілька інтонацій, які відповідають змісту запи-
тань («Ви сумні?», «Ви бадьорі?», «Ви ве-
селі?», «Ви задумливі?»). Діти мають встано-
вити цю відповідність. Пропонуючи також ряд
інтонацій, можна запитати в учнів, яку за ха-
рактером музику можна написати на основі цих
інтонацій.

Поглиблюючи завдання, пропоную дітям де-
кілька рядків із різних віршів. Вони мають вста-
новити; які з них за настроєм підходять більше
до кожної із запропонованих інтонацій.

З метою пізнання єдності інтонаційних особ-
ливостей, виражальних засобів різних художніх
втілень однакових явищ природи, навколишньо-
го світу, образів тощо дітям пропонувалися різні
типи завдань: знаходження образно-поетичної
єдності основних інтонацій художніх творів, які
поєднані за будь-якими спільними ознаками (сю-
жет, жанр тощо). Наприклад, «Образ Весни у тво-
рах П. Чайковського, М. Лисенка, Е. Гріга, І. Шамо»;
«Образи природи в картинах І. Левітана, А. По-
люшенка, І. Шишкіна»; «Образ осені у віршах
Я. Щоголева, І. Драча, О. Толстого». Пізніше
це завдання ускладнювалося підібраними
дітьми художніми колекціями творів із запро-
понованих учителем різних видів мистецтва з
метою з’ясування їх емоційно-інтонаційної
спільності.

Зіставляючи твори музики, літератури та об-
разотворчого мистецтва, близькі за задумом, але
різні за матеріалом вираження, діти вчаться зна-
ходити не тільки сюжетні, а й внутрішні емоцій-
но-інтонаційні зв’язки, дізнаються і про роль ви-
ражальних засобів.

Навчившись виявляти основні інтонації тво-
ру, діти мають включитися в процес стеження за
їх розвитком, адже музика — мистецтво часове,
відображає безліч нюансів розвитку емоційних
станів і викликає у слухачів різні почуття і пере-
живання. Це передбачає створення таких умов
сприйняття музики, за яких діти могли б найбільш
уважно прослухувати, спостерігати й оцінювати
процесуальність динамічного розвитку музично-
го образу.

Проникнення слухачів в інтонаційну ви-
разність музичної тканини значно поглиб-
люється завдяки злиттю музичної інтонації з
пластичною. Тому для відчуття специфічності
руху в музиці на заняттях дітям постійно на-
давалася можливість прояву природних, по-
чуттів у формі «вільного диригування». При-
ступаючи до слухання різнохарактерних творів,
діти одержували завдання: передати ходою,
стрибками, пластичними рухами основні інто-
нації та їх зміни в процесі розвитку музики,
після чого вони упевненіше включаються в
процес оцінювання вражень від почутого.

Слухаючи невеликі твори, учні зображають
засобами графічного малюнка їх інтонаційний
розвиток. Виконані під час цієї роботи графічні
малюнки свідчать про доступність для дітей
молодшого шкільного віку графічного відобра-
ження музичного розвитку. «Переклад» музи-
ки, її емо-ційно-образного змісту засобами лінії
дає змогу побачити в композиціях індивідуальні
риси дітей, а також встановити творчу обста-
новку на заняттях.

Створюючи наочні лінії розвитку образів-
емоцій, діти мають можливість встановити склад-
ніший взаємозв’язок між ними, що допоможе по-
яснити сутність твору, визначити його естетичну
цінність.

Сформованість у школярів навички оцінюван-
ня є результатом взаємодії уміння розрізняти
емоційні настрої твору та спостереження за його
інтонаційно-логічним розвитком.

В оцінних судженнях школярів спостерігаєть-
ся посилення глибини та послідовності викладу
думок про емоційно-образний зміст твору, який
учні, що дуже важливо, переказують на основі
власних почуттів і настроїв, викликаних музикою.

Таким чином, сприймання музики школярами
значною мірою залежить від сформованості у них
навичок розрізнення емоційних настроїв, спосте-
реження за інтонаційно-логічним розвитком та
оцінювання музичного твору. Послідовне і цілес-
прямоване оволодіння умінням слухати створює
умови для подальшого музичного розвитку учнів,
осягнення ними емоційно-естетичного змісту му-
зичних творів, розширює можливості пізнання
музичного мистецтва.
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Фенчак Л.М.

Постановка проблеми. Проблема якості
підготовки майбутніх учителів початкових

класів, здатних ефективно вирішувати питання
свого здоров’ятворення та своїх вихованців, ак-
туалізує питання формування їхньої культури
здоров’я. Проблема набуває особливої значу-
щості у зв’язку з прискореними темпами соціаль-
но-економічного розвитку сучасного українсько-
го суспільства, негативними наслідками практич-
ної діяльності людини у довкіллі, тенденціями
щодо зростання захворюваності учнівської та сту-
дентської молоді, масовим поширенням шкідли-
вих звичок у молодіжному середовищі, знецінен-
ням індивідуального й суспільного здоров’я в
ньому, погіршенням екологічної ситуації в Україні.

На основі власних спостережень, у ВНЗ
здійснюється професійна підготовка майбутніх
учителів початкових класів як пропагандистів і
вихователів здорового способу життя та безпеч-
ної організації життєдіяльності серед учнів, од-
нак, на нашу думку вона є недостатньою. Зали-
шаються недостатньо розробленими сутнісні ос-
нови поняття «культура здоров’я» студентів на-
пряму підготовки «Початкова освіта», не окрес-
лено її складові, не розроблено критерії її діагно-
стування у майбутніх учителів початкових класів.

Сучасному суспільству необхідні спеціалісти
педагогічного напряму підготовки, які були б кон-
курентоспроможними на ринку праці, мобільно
змінювалися б і пристосовувалися до нових його
потреб, формували активну життєву позицію,
швидко приймали адекватні поставленій меті
рішення, навчалися раціонально організовувати
свою життєдіяльність з позицій збереження та
зміцнення здоров’я свого та своїх учнів. Оскіль-
ки виховання та навчання майбутнього потенціа-
лу нашої держави здійснює учитель, особлива
увага акцентується на необхідності формування
валеологічної компетентності студентів — май-

КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ — ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ

ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
бутніх учителів початкових класів. Тобто, на су-
часному етапі суспільного розвитку пріоритетною
характеристикою майбутнього фахівця початко-
вої освіти виступає його компетентність, і в да-
ному випадку — здоров’язберігаюча.

Останнім часом в обігу педагогічної, психоло-
гічної, медичної літератури все частіше вжива-
ються поняття валеологічна культура, культура
здоров’я, валеологічна грамотність, культура здо-
рового способу життя тощо. Чіткого розмежову-
вання суті цих понять досі не існує. На нашу дум-
ку, здоров’язберігаюча компетентність є складо-
вою культури здоров’я, а отже, і загальної куль-
тури людини. У цьому сенсі не викликає сумніву
культурологічний бік проблеми формування куль-
тури здоров’я.

Метою статті є теоретичний аналіз
меха-нізму формування культури здоров’я май-
бутніх учителів початкових класів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Загальновідомо, що культура здоров’я — це важ-
ливий складовий компонент загальної культури
людини, що визначає формування, збереження
та зміцнення її здоров’я. Культурна людина є не
тільки «споживачем» свого здоров’я, але й його
«виробником». Високий рівень культури здоров’я
людини передбачає її гармонійне спілкування з
природою й оточуючими людьми. Елементом
культури здоров’я є уважне і правильне ставлен-
ня людини до самої себе, прагнення до само-
пізнання, формування, розвитку і самовдоскона-
лення своєї особистості. Культура здоров’я —
це не тільки сума знань, обсяг відповідних умінь
і навичок, але й здоровий спосіб життя гумані-
стичної орієнтації. Рівень культури здоров’я виз-
начається знанням резервних можливостей
організму (фізичних, психічних, духовних) і
вмінням правильно використовувати їх [5].

На думку багатьох дослідників-педагогів
(В.Бобрицька, М.Гончаренко, Л.Сущенко та інші),
культура здоров’я особистості є персоніфікова-
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ною, індивідуальною якістю життя окремої лю-
дини, яка виражається у особистісному позитив-
ному ставленні до здорового способу життя, ото-
чуючого світу, а також в активній та свідомій
діяльності щодо пізнання, збереження, перетво-
рення власного здоров’я. У цьому сенсі вона є
результатом неперервного динамічного розвитку
й удосконалення взаємопов’язаних й взаємодо-
повнюючих її компонентів: здоров’язберігаючої
освіченості, здоров’язберігаючої свідомості і здо-
ров’язберігаючої компетентності [1; 4; 9].

На думку М. Гриньової, у людини в результаті
пізнання оточуючого, самої себе, прагнення
жити у гармонії за законами природи та моралі
формується валеологічна культура. Відповідно
до своїх ціннісних орієнтацій, знань і умінь кож-
на людина обирає свою модель поведінки щодо
здоров’я: здоров’яруйнування (байдуже ставлен-
ня), здоров’язберігання (підтримуюча поведінка),
здоров’ястворювання (поведінка примноження
здоров’я) [5, с. 24]. Логічно припустити, що при
бажанні залишатися якнайдовше здоровою лю-
дина повинна обрати дві останні моделі. Цього
можливо досягти через формування здоров’яз-
берігаючої компетентності, як основної складо-
вої культури здоров’я, що передбачає достатній
рівень необхідних знань і вмінь, які забезпечили
б ефективну й адекватну самоорганізацію жит-
тєдіяльності з метою збереження та зміцнення
свого здоров’я. Г. Кривошеєва [7], досліджуючи
проблему формування культури здоров’я студен-
тської молоді, приходить до висновку, що куль-
тура здоров’я — це «якісне утворення особис-
тості, що виявляється в єдності духовних, біоло-
гічних, психологічних і соціальних факторів, що
визначають спосіб життя» [7, с. 7].

Окремі аспекти багатогранного і складного
процесу розвитку професійної підготовки май-
бутніх учителів у вищих закладах освіти як про-
пагандистів і вихователів здорового способу
життя висвітлено у працях В. Бобрицької [9].
Психолого-педагогічні та соціальні аспекти
виховання здорового способу життя дітей і
молоді розглянуто у дослідженнях О.Стойки
[8], Л. Сущенко [9] та ін.

Унаслідок аналізу багатьох валеологічних, пе-
дагогічних, психологічних інформаційних джерел
[2; 3; 7; 8; 9] нами виокремлено ряд обставин, які
зумовлюють погіршення рівня здоров’я особис-
тості , а також і її культури здоров’я в цілому:

1) невміння людини використовувати знання
в галузі здорової життєдіяльності в індивідуаль-
ному способі життя і професійній діяльності;

2) практика «залякування», заборонних дій

у боротьбі з інтелектуальними отрутами (тю-
тюнопаління, наркоманія, азартні ігри тощо)
(за Є. Вайнером), результати якої виявилися
мінімальними (віддаленість у часі загрозливих
перспектив «придбання» невиліковної хворо-
би і навіть смерті не є актуальними й пред-
метними на конкретний час, впевненість у
власній невразливості зумовлюють вибір мо-
делі відповідної поведінки);

3) непослідовне впровадження здоров’язбе-
рігаючої освіти у навчальний процес, освітню
систему внаслідок відсутності функціонально-
го розуміння її значення у педагогічній підго-
товці фахівців, а також нормативного, мето-
дологічного і кадрового забезпечення здоров’-
язберігаючої освіти.

У ході аналізу причин і обставин погіршення
стану здоров’я молоді, недостатньої здоров’яз-
берігаючої компетентності та поведінкової пасив-
ності стосовно власного здоров’я і здоров’я інших
ми констатували, що проблема підготовки компе-
тентного випускника напряму підготовки «Почат-
кова освіта» є показником успішного розв’язання
педагогічних ситуацій крізь призму здоров’язбе-
рігаючих норм, проблем професійного зростання,
самореалізації, гармонійного співіснування з
іншими людьми, психологічної рівноваги, сфор-
мованості здорового способу власного життя та
життя учнів.

У процесі формування культури здоров’я, от-
римання корисної про нього інформації, набуття
майбутнім педагогом стійких навичок здорової
поведінки і практичної їх реалізації він виступає
як суб’єкт навчання. Процес перетворення сту-
дента з об’єкта у суб’єкт здоров’язберігаючого
навчання тривалий і складається з декількох
етапів:

1) отримання нової необхідної інформації щодо
резервів власного здоров’я як базис для прий-
няття рішення;

2) усвідомлення цієї інформації як необхідної
і цінної для конкретної людини, розгляд спектру
різних видів поведінки як альтернативних, прий-
няття рішення особисто людиною стосовно мо-
делі безпечної поведінки;

3) практичної реалізації свідомо прийнятого
рішення й об’єктивна оцінка отриманих резуль-
татів нової моделі поведінки;

4) зміцнення, закріплення значущих корисних
необхідних навичок, дій нової моделі поведінки
здоров’язберігаючого спрямування, що є базисом
для формування відповідних внутрішніх переко-
нань як стійких умовних рефлексів [1; 5; 6; 7].

Аналіз наукової літератури [1; 2; 5; 9] з про-
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блеми, що досліджується, дозволив нам вияви-
ти компоненти культури здоров’я майбутніх вчи-
телів початкових класів: мотиваційний, когнітив-
ний, діяльнісний і соціальний, які тісно пов’язані
між собою, доповнюють один одного і взаємозу-
мовлені. За умови врахування їх змісту можна
говорити про певний рівень сформованості ва-
леологічної компетентності майбутнього вчите-
ля. Вважаємо за необхідне визначити зміст і ха-
рактеристику кожного з визначених компонентів.

Мотиваційний компонент культури здоров’я
характеризується:

- усвідомленим ціннісним ставленням до
здоров’я, здорового способу життя;

- наявністю стійких потреб і мотивів до свідо-
мої діяльності у збереженні власного здоров’я і
здоров’я оточуючих;

- стійким цілеспрямованим пізнавальним
інтересом до оздоровчої діяльності;

- сформованістю ціннісних орієнтацій особи-
стості на здорову життєдіяльність;

- готовності особистості до здоров’язберіга-
ючої діяльності.

Мотиваційний компонент утворює основу для
реалізації інших структурних компонентів куль-
тури здоров’я. Ми переконані, що при формуванні
мотиваційного компонента валеологічної компе-
тентності студента напряму підготовки «Почат-
кова освіта» необхідно зважати на наявний досвід
індивіда у питаннях зміцнення, збереження і при-
множення здоров’я, під яким розуміється части-
на життєвого досвіду, що є особистісно значу-
щим і перебуває у стані постійної готовності до
актуалізації в життєвих умовах.

Когнітивний компонент культури здоров’я виз-
начає пізнавальний, інтелектуальний потенціал
студента і проявляється у здоров’язберігаючій
компетентності майбутнього вчителя початкових
класів, яка передбачає:

- сформованість знань про складові здоро-
в’я, здорового способу життя, шляхи збережен-
ня, зміцнення і відтворення здоров’я людиною в
їх історичному контексті, що визначають вибір
способу здійснення оздоровчої діяльності і ме-
тодів вирішення проблемних ситуацій;

- сформованість уявлень про рівень стану
власного здоров’я, методик його діагностики і ко-
рекції, а також найбільш поширених традиційних
і нетрадиційних оздоровчих методик;

- сформованість понять про професійні зах-
ворювання і надання першої допомоги при не-
відкладних станах, а також про шкідливий вплив
на організм «інтелектуальних отрут» і засоби їх
запобігання;

- сформованість суджень і переконань
щодо залежності здоров’я від гармонізації
відносин з оточуючим середовищем;

- самостійне й ініціативне здобування знань
у галузі збереження і зміцнення здоров’я, фор-
мування здорового способу життя.

Діяльнісний компонент культури здоров’я про-
являється:

- в активному практичному застосуванні ва-
леологічних знань в усіх сферах життєдіяльності
на основі досвіду (життєвого “ вітагенного, освіт-
нього, професійного);

- уміннях діагностувати стан власного
організму і здійснювати реальні здоров’ятворні
заходи щодо нього;

- навичках використання природних чин-
ників середовища з метою оздоровлення і по-
передження захворювань;

- уміннях проводити заходи щодо психологі-
чної стабілізації;

- уміннях створювати оздоровчі технології,
програми.

Як наступний компонент культури здоров’я
нами виділено соціальний. Необхідність виокрем-
лення такого компоненту зумовлена тим, що сту-
дент напряму підготовки «Початкова освіта» як
майбутній учитель повинен розуміти суть соціаль-
них причин погіршення здоров’я, що існують у су-
часному суспільстві; усвідомлювати значущість
майбутньої педагогічної діяльності в контексті збе-
реження та зміцнення свого здоров’я та своїх ви-
хованців, мати можливість продемонструвати інди-
відуально-креативний підхід до розв’язання питань
здоров’язбереження як свого, так й інших.

Соціальний компонент формується на та-
ких якостях особистості: активності, само-
стійності, комунікабельності, самоконтролі,
мобільності, емоційній стабільності, самоко-
рекції, наполегливості — з урахуванням вікових,
фізіологічних, статевих, генетичних особливос-
тей; реального стану здоров’я; гедоністичного
компонента, матеріально-технічного забезпе-
чення. Він проявляється у гуманістичній спря-
мованості діяльності, є ядром валеологічної
позиції студента, що передбачає:

- усвідомлений вибір на користь організації
власної життєдіяльності на засадах здорового
способу життя;

- власний приклад поведінки, стилю життя у
повсякденні;

- відповідальність за прийняті рішення щодо
оздоровлення і результати такої діяльності;

- здатність до проведення інформаційно-
просвітницької здоров’язбережувальної діяль-
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ності серед оточуючих;
- критичне осмислення себе, стану свого

організму, об’єктивне оцінювання потенційних його
можливостей.

Майбутній учитель початкових класів має бути
не тільки сам валеологічно компетентним, а й
здатним сформувати означену якість в учнів.

Підсумовуючи вищесказане, зробимо висно-
вок, що дотримання здорового способу життя

сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, інте-
лектуальному і духовному розвитку особистості,
успішній реалізації в житті. Здоровий спосіб жит-
тя також має великий вплив на формування ду-
ховності особистості, її моральні орієнтири, фор-
мування позитивних рис характеру, полегшує пе-
реборювання психоемоційних навантажень,
стресових ситуацій, що свідчить, у свою чергу,
про високий рівень культури здоров’я.
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Майборода І.О.

Постановка проблеми. Головною умовою
реалізації державної політики в галузі по-

чаткової освіти є забезпечення повноцінного осо-
бистісно-орієнтованого розвитку молодшого шко-
ляра, його соціального і духовного зростання, зба-
гачення пізнавальної сфери, формування широ-
кого кола компетентностей в усіх галузях почат-
кової освіти. Виконання цієї умови неможливе без
кваліфікованого фахівця, тому проблеми підготов-
ки педагогічних кадрів у галузі викладання пред-

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

мета «Образотворче мистецтво» у початковій
школі є значущою. З’ясовано, що особливості
викладання цього предмета саме у початковій
школі є специфічними та необхідними для підро-
стаючого покоління в цілому.

Сучасний етап динамічного розвитку нашого
суспільства, пов’язаний із процесами модернізації
в освіті, передбачає підготовку кадрів високої ква-
ліфікації, що володіють морально-естетичною
культурою, здатних швидко адаптуватись у мінли-
вому світі, тому в сучасній професійній педагогіці
відбувається активний пошук педагогічних ме-
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ханізмів і технологій, що відповідають не тільки
формуванню кваліфікованого фахівця-професіо-
нала, але й розвитку творчої особистості студен-
та, його спрямованості на творче відношення до
своєї майбутньої професії, до ефективної праці
за фахом на рівні світових стандартів, здатністю
орієнтуватися в розмаїтті протиріч сучасного світу,
адекватно оцінювати навколишню дійсність, де-
монструвати високий рівень професіоналізму, виз-
начати способи особистісного розвитку і самороз-
витку. Ці положення знайшли відображення у дер-
жавних документах про освіту: «Національній док-
трині розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті» (2002),
«Концептуальних засадах розвитку педагогічної
освіти України та її інтеграції в європейський
простір» (2004), «Концепції трансформації вищої
освіти в Україні на початку ХХІ століття» (2007),
проекту Закону України «Про вищу освіту» (2010,
нова редакція), які свідчать про спроможність ук-
раїнської вищої школи трансформувати освітній
простір до європейських освітніх вимог і стандартів
й детермінують об’єктивні орієнтири стратегії роз-
витку вищої педагогічної освіти, яка є поліфунк-
ціональною, поліструктурною, і в якій утверджу-
ються пріоритетні тенденції розвитку гуманістич-
но зорієнтованої педагогіки [2].

Одним із важливих напрямів оновлення пе-
дагогічної освіти є підвищення якості профе-
сійної підготовки учителів початкової школи,
оскільки вони формують засади освіченості,
культури і духовності особистості, її ключові
життєві компетентності, бажання і вміння вчи-
тися і удосконалюватися впродовж всього сво-
го життя. Відповідно до цього пріоритетним
напрямком розвитку вищої педагогічної освіти
є формування творчої особистості, здатної до
саморозвитку і самовдосконалення як під час
навчання у вищому навчальному закладі, так і
в майбутній професійній діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікац-
ій. Проблема професійної підготовки майбутнь-
ого вчителя початкової школи розглядається в
низці сучасних наукових досліджень. Значення
фахової компетентності майбутнього вчителя як
передумови його майбутнього професіоналізму
підкреслюється в педагогічних працях Г.Я. Фе-
шиної, Г.М. Петрової, І.А. Зязюна, Л.О. Хомич, О.П.
Рудницької, Л.М. Масол, О.М. Отич, О.Л. Шев-
нюк; науковці приділяли увагу теоретичним та
методологічним засадам підготовки майбутніх
учителів початкової школи (К.Б.Авраменко,
Ш.О. Амонашвілі, О.Г. Мороз, О.Я. Савченко, В.О.
Сухомлинський), проблемам ступеневої освіти
вчителів початкових класів (С.П. Власенко, М.М.

Дарманський, Л.О.Хомич), проблемам форму-
вання дослідницьких і діагностичних умінь май-
бутніх учителів початкових класів (С.П. Балашо-
ва, Л.С. Коржова, О.М. Мельник), розвитку про-
фесійної активності вчителів початкових класів
(О.І. Кіліченко, Л.А. Онищук).

Аналіз наукових та науково-методичних
праць дозволяє зробити висновок, що розроб-
ка проблематики фахової підготовки майбутніх
учителів має місце в сучасній педагогічній
науці, а вивчення теоретичних та методичних
аспектів професійної підготовки учителів почат-
кових класів у галузі мистецької освіти потре-
бує особливої уваги.

Метою статті є висвітлення проблеми підго-
товки майбутніх вчителів початкової школи до
викладання предмета «Образотворче мистецтво».

Виклад основного матеріалу. У рамках реа-
лізації Болонського процесу в Україні впровад-
жується багаторівнева ступенева освіта і кредит-
но-модульна система організації навчального
процесу. Ці заходи запроваджені з метою: досяг-
нення освітнього рівня громадян у відповідності
з стандартами європейської системи освіти; впро-
вадження кредитно-модульних технологій; визна-
чення змісту, об’єму знань, навичок, умінь; зат-
ребування на європейському ринку праці украї-
нських кваліфікованих спеціалістів в галузі осві-
ти; затвердження загальноприйнятої системи ос-
вітньо-кваліфікаційних ступенів; забезпечення
«прозорості» системи вищої освіти і професійно-
го визнання кваліфікацій дипломів.

Одним з найважливіших завдань сучасної си-
стеми освіти взагалі є перехід до творчих методів
навчання і виховання, де головною дійовою осо-
бою виступає особистість професіонала у мак-
симальному розкритті його творчого потенціалу.
Але, як відомо, творчість ґрунтується на знан-
нях, тому в сучасних умовах необхідно поєднати
такі функції освіти: гуманістичну і культурознав-
чу, інформаційну і творчу [2].

Мета підготовки студентів педагогічних факуль-
тетів до забезпечення мистецької освіти вчителів
початкової школи полягає у формуванні готов-
ності майбутніх фахівців до здійснення процесу
художньо-естетичного виховання молодших шко-
лярів, формуванні особистісних і суспільно зна-
чущих світоглядних якостей фахівців, індивіду-
ального визначення в світі мистецьких цінностей,
а також активізації процесів професійного вдос-
коналення на шляху мистецької самореалізації,
саморозвитку та самовдосконалення особистості.

Зміст професійної підготовки майбутнього
вчителя початкової школи у галузі мистецької
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освіти найбільш повно відображається та ре-
алізується в навчальній документації, розроб-
ка якої має на меті відбір навчальної інфор-
мації, її структуру, зміст, взаємозв’язки між його
елементами під час створення навчальних
планів, програм, підручників, навчально-мето-
дичних посібників. Це зумовлює визначення
нових підходів до змістовно-структурних та
організаційно-дидактичних основ професійної
підготовки фахівців початкової освіти, спрямо-
ваних на розвиток творчої особистості вчите-
ля, формування його цінностей, культури
діяльності, художньо-педагогічного мислення
[1].

Актуальність, складність і багатоаспектність
проблеми підготовки вчителя до забезпечення
мистецької освіти дітей молодшого шкільного віку
передбачає необхідність пошуку й моделювання
найбільш оптимальних шляхів формування готов-
ності майбутніх учителів початкових класів до її
реалізації.

«Образотворче мистецтво з методикою вик-
ладання» як навчальна дисципліна має на меті
формування основ професійно-педагогічної свідо-
мості вчителя початкових класів. У ході її досяг-
нення реалізовуються наступні завдання:

- опанування майбутніми вчителями знаннями
теорії, історії, методів наукових досліджень в га-
лузі методики викладання образотворчого мис-
тецтва в початкових класах;

- оволодіння знаннями про цілі і засоби, пла-
ни і програми педагогічної діяльності і педагогіч-
ного спілкування, об’єкти і суб’єкти педагогічної
взаємодії, усвідомлення професійно-значущих
цінностей;

- оволодіння студентами інтелектуальними та
практичними вміннями вирішувати завдання вик-
ладання образотворчого мистецтва у початковій
школі за сучасними вимогами до уроку та підго-
товки вчителя до нього. Актуальною для курсу
«Образотворче мистецтво з методикою викладан-
ня» є проблема методів, прийомів та засобів фор-
мування у молодших школярів композиційних,
кольорознавчих знань, умінь та навичок, прийомів
передачі форми та об’єму предметів, просторо-
вих співвідношень, малювання з натури, сюжет-
ного, декоративного малювання, аплікації, ліплен-
ня, конструювання з паперу. Також висвітлюють-
ся питання естетичного виховання молодших шко-
лярів у позаурочній, позакласній і позашкільній
роботі з образотворчого мистецтва.

Запровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу у вузах педа-
гогічного напрямку сприяє розвитку потенцій-

них можливостей осіб, що в ньому навчають-
ся й одночасно мають можливість розвивати
здатність до систематичного підвищення са-
моосвіти і самореалізації. Диференційована
оцінка успішності студентів стимулює їх на-
вчальну діяльність, оскільки контроль за
рівнем опанування навчального матеріалу
здійснюється обов’язковими і вибірковими еле-
ментами, останні з яких істотно стимулюють
самостійну роботу студента і дають їм мож-
ливість обирати шлях одержання позитивних
оцінок.

Навчальний курс «Образотворче мистецтво з
методикою викладання» належить до фундамен-
тальних дисциплін, які формують професійні
якості майбутніх педагогів початкових класів. У
курсі «Образотворче мистецтво з методикою вик-
ладання» висвітлюються мета і завдання викла-
дання образотворчого мистецтва в початкових
класах, розкриваються зміст і методика основних
видів образотворчої діяльності, роль учителя як
організатора та керівника художнього розвитку і
естетичного виховання дітей у навчально-вихов-
ному процесі, зв’язок у роботі з дітьми дошкіль-
ного і молодшого шкільного віку, засоби підви-
щення ефективності навчально-виховної роботи
з образотворчого мистецтва.

Центральне місце у методиці займають пи-
тання планування, організації та проведення
різних типів уроків образотворчого мистецтва,
оволодіння образотворчою грамотою, що продик-
товано вимогами діючої програми початкової шко-
ли з образотворчого мистецтва і сучасним роз-
витком науки про дитячу художню творчість.

Відвідування студентами лекцій і практичних
занять з дисципліни, а також виконання конт-
рольних письмових робіт, тестування є обов’яз-
ковими вимогами організації кредитно-модуль-
ної системи навчання.

Значне місце в системі підготовки майбутніх
фахівців посідають практичні та семінарські за-
няття, головне завдання яких полягає в закріп-
ленні та переведенні у довготривалу пам’ять те-
оретичних знань, формування навичок та вмінь з
навчальної дисципліни. Практичне заняття (лат.
praktikos-діяльний) — це форма навчального за-
няття, під час якого науково-педагогічний пра-
цівник проводить зі студентами аналіз окремих
теоретичних положень навчальної дисципліни та
формує навички і вміння їх практично застосову-
вати через індивідуальне виконання відповідних
завдань. На кожному занятті відбувається по-
єднання різних елементів діяльності, які май-
бутній учитель буде застосовувати і в роботі з
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дітьми — теоретична інформація доповнюється
виконанням графічних схем, начерків; проводить-
ся композиційний аналіз художніх творів; розроб-
ляються та обговорюються варіанти графічних
рішень і методики їх зображення із молодшими
школярами; моделюють різні типи уроків. Забез-
печення високого рівня практичної підготовки май-
бутніх учителів у ВНЗ тісно пов’язане з викорис-
танням у навчально-виховному процесі поряд з
традиційними, академічними методами навчан-
ня, так званих активних, професійно орієнтова-
них, що дозволить майбутньому вчителю досяг-
ти високого рівня майстерності у здійсненні ху-
дожньо — естетичного розвитку школярів.

Студенти розвивають не тільки вміння вико-
нувати, аналізувати, розробляти методику зас-
тосування виконаної ними роботи, а й здобува-
ють мистецтвознавчі знання, розвивають умін-
ня науково-дослідної роботи. Так, наприклад, під
час написання курсової роботи виконується роз-
робка студентом методичних рекомендацій, про-
грам, творчих або тестових завдань.

Зменшення кількості аудиторних годин у вик-
ладача даного напрямку, що пов’язано з лекція-
ми, практичними завданнями, семінарами, лабо-
раторними роботами дає можливість збільшення
індивідуальної роботи зі студентами у формі кон-
сультацій та ін. Самостійна робота студента на-
буває організованого характеру, активізується
творча діяльність майбутніх педагогів. Тому до-
цільним є оцінювання як зображувальних умінь
студентів, так і загальномистецьких здібностей
до художнього сприймання, проведення дослід-
жень художньої творчості .

З метою забезпечення якості опанування об-
разотворчою діяльністю майбутніх вчителів почат-
кових класів необхідне навчально-методичне за-
безпечення, а саме: методичний посібник до ро-
бочих програм, у яких конкретизується зміст пев-
них тем, де пояснюється, що і як саме студент має
зрозуміти, знати; якою системою знань, умінь,
навичок має оволодіти; розробка методичних ре-
комендацій для самостійного вивчення тем, вико-
нання тестів, завдань, вибору тематики рефератів;
стимуляція написання науково — дослідницьких
робіт при чіткому виділенні актуальності дослід-
ження, теоретичної і практичної новизни, мети, зав-
дань, за допомогою яких має бути реалізована
мета дослідження. Для студента — майбутнього
фахівця важливо не лише осмислити й засвоїти
навчальну інформацію з образотворчого мистец-
тва, а й оволодіти способами її практичного педа-
гогічного застосування. Головним завданням діяль-
ності вищої педагогічної школи є підготовка спе-

ціаліста, який перебуває в постійному творчому
пошуку ефективних і раціональних методів навчан-
ня й виховання, надійно підготовленого в науково-
му і методичному відношенні [1].

Професійна діяльність фахівця успішна тоді,
коли він ще під час навчання у вищому навчаль-
ному закладі набуває досвіду практичної діяль-
ності. Основу успішної професійної діяльності ста-
новлять: сукупність компетенцій, які передбача-
ють оволодіння знаннями, вміннями та навичка-
ми в певній галузі діяльності, уміння застосовува-
ти набуті знання та вміння для вирішення про-
фесійних завдань, готовність до аналізу проблем-
них ситуацій і пошуку шляхів їх вирішення,
здатність працювати самостійно та в групі. Сфор-
мовані компетентності використовуються як у
практичній діяльності за фахом, так і залежно від
умов, обставин та видів виконуваної діяльності [4].
Практична підготовка студента є складовою час-
тиною навчально-виховного процесу у педагогіч-
ному закладі і відіграє системоутворюючу роль у
формуванні творчої особистості майбутнього
спеціаліста та у фаховій підготовці майбутнього
вчителя початкової школи [1]. Педагогічна прак-
тика студентів з проведення уроків образотвор-
чого мистецтва в початковій школі має великий
вплив на підвищення якості фахової підготовки
студента з даної дисципліни. Вона здійснюється
за умови виконання таких навчальних завдань: 1)
розвитку індивідуальних художньо-творчих здібно-
стей майбутніх учителів з образотворчого мистец-
тва; 2) закріплення психолого-педагогічних знань
про вікові особливості образотворчої діяльності
молодших школярів, опанування методиками діаг-
ностування рівнів розвитку дітей та забезпечен-
ня їх використання на практиці; 3) удосконален-
ня образотворчих умінь і навичок; 4) формування
вироблення дослідницького підходу до педагогіч-
ної діяльності; 5) ознайомлення з сучасними тех-
нологіями викладання образотворчого мистецт-
ва в початковій школі.

Отже, використання нових педагогічних тех-
нологій у системі вищої освіти відкриває нові мож-
ливості. Велике практичне значення має знання
вчителем освітніх можливостей кожної педагогі-
чної технології. Сьогодні в арсеналі вчителя є
більш 50 сучасних технологій. Учитель має пра-
во сам вибирати ту або іншу технологію, вихо-
дячи з особливостей викладання предмета [3].
Проведене нами дослідження не вичерпує розк-
риття всіх питань даної проблеми, тому подаль-
ше її вивчення буде сприяти удосконаленню
фахової підготовки майбутніх учителів початко-
вої школи, які навчаються у сучасних вищих на-
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вчальних закладах. Враховуючи сучасні тенденції
розвитку мистецької освіти, актуальним зали-
шається подальший пошук ефективних засобів
впливу на розвиток художньо-творчої активності
молодших школярів на уроках образотворчого
мистецтва. Одним з головних завдань профе-

сійно-педагогічної підготовки студентів педагогі-
чних спеціальностей «Початкова освіта» є роз-
виток творчої індивідуальності, та виховання ху-
дожньої культури й практичних вмінь — необхід-
них чинників різнобічного, ерудованого високо
кваліфікованого спеціаліста.
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Микуліна А.К.

Вступ. Напрямки перебудови освіти на
принципах особистісно-орієнтованого

підходу та педагогіки співробітництва, визна-
чені Національною доктриною розвитку освіти
в Україні, Законами України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», Базовим компонентом дош-
кільної освіти, передбачають виховання твор-
чої особистості. Розвиток дитячої творчості, а
відтак формування творчої особистості до-
шкільника, потребує значної трансформації ос-
вітнього процесу, зокрема її психологізації.

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні
виняткового значення набуває питання станов-
лення творчої особистості, вивільнення та роз-
виток її здібностей, організації навчально-ви-
ховного процесу, який вирішував би питання
творчості як важливого компонента розвитку
особистості.

З вітчизняних науково-педагогічних дослід-
жень відомо, що переддошкільний вік найбільш
сензитивний для розвитку здібностей, і всі діти
народжуються зі значними потенційними мож-

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ
У ПРОЦЕСІ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ливостями. Нині не досить подавати дитині
готові знання і домагатись простого їх засвоє-
ння. Навчений повторювати, наслідувати і за-
учувати не здатний самостійно пізнавати, тво-
рити, змінити. На думку вчених, важливими
передумовами становлення дитячої художньої
творчості є здійснення організованого навчан-
ня для засвоєння дитиною необхідних знань,
набуття нею практичних умінь і навичок, взає-
мозв’язок творчої і навчальної діяльності.

Формування мети статті. Дитяча образот-
ворча діяльність розглядається як одна з ефек-
тивніших форм художнього засвоєння дітьми
оточуючої дійсності, в процесі якої діти відоб-
ражають предмети і явища. Дитячі малюнки,
ліпка, аплікація часто захоплюють цікавим за-
думом, своєрідною формою вираження, яка
привертає увагу навіть дорослих художників.
Вони захоплюються дитячою творчістю.

У зв’язку з цим мета статті — розкрити особ-
ливість розвитку творчих здібностей у дошкіль-
ників в процесі образотворчої діяльності.

Характеризуючи дитячу художню творчість,
Фльоріна говорить: «Дитячу образотворчу
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діяльність ми розуміємо як свідоме відобра-
ження дитиною оточуючої дійсності в малюн-
ку, ліпленні, аплікації, конструюванні; відобра-
ження, яке побудоване на відображенні своїх
спостережень, а також уявлень, отриманих
нею через слово, картину та інші види мистец-
тва» [5.16]. Дитина не пасивно копіює оточую-
че, а переробляє його у зв’язку з накопичен-
ням досвіду до зображуваного.

М.П. Сакуліна пише, що творчий процес по
своїй структурі і основним закономірностям у
дитини такий самий, як і в дорослого [6,46].
Своєрідність такого процесу відображає сту-
пені розвитку особистості дитини, які необхід-
но знати для правильної педагогічної органі-
зації дитячої творчості.

Розвиток художньої творчості неможливий
без естетичного засвоєння дійсності, під яким
розуміють сприйняття, естетичне переживан-
ня, а також естетичну оцінку. Всі ці процеси
можна простежити у старших дошкільнят, а в
молодшому віці формуються простіші прояви
естетичних почуттів, оцінок, творчості.

Дитяча художня творчість формується під
впливом двох факторів: оточуючої дійсності та
творів мистецтва.

Період розвитку подальшої образотворчої
діяльності і розвитку творчості відіграє важли-
ву роль, так як дитина знайомиться з тими ма-
теріалами, з допомогою яких вона зможе
відтворити свої уявлення в образах. Таким чи-
ном, перший етап творчого процесу — виник-
нення задуму, чим менша дитина, тим швид-
ше вона буде його виконувати. Дитина ще не
може уявити результат роботи і хід її виконан-
ня. Попереднє обміркування, планування ро-
боти співпадає з процесом виконання. Тому в
творчості дітей частими є випадки зміни заду-
му в процесі зображення. Старший дошкіль-
ник може самостійно обдумати і зміст, і засоби
виконання, вирішити, що буде малювати чи
ліпити по власному вибору або на задану тему,
що в темі є головне, з чого потрібно починати,
як розташувати зображуваний предмет. У про-
цесі роботи дитина реалізує цей план, допов-
нюючи його у відповідності зі змістом.

У книзі «Художня творчість і дитина»
(1972р.) Н.А. Ветлугіна [2.с.32] пише, що пе-
редумовою до продуктивної творчості є фор-
мування художньо-образного початку. Само-
стійне сенсорне засвоєння дітьми якостей
предметів є джерелом їх творчості. Творчість
дошкільника невідривно пов’язана з роботою
уяви, пізнавальної і практичної діяльності. Сво-

бода творчого вираження до-шкільника визна-
чається не тільки образними уявленням і ба-
жаннями передати їх в малюнку, але й тим, як
вона володіє засобами зображення. Засвоєн-
ня дітьми в процесі навчання різних варіантів
зображення, технічних прийомів буде сприяти
їх творчому розвитку. Образ створений дітьми
в результаті творчої діяльності не можна по-
рівнювати з художнім образом створеним до-
рослим. Створені дітьми образи мають більшу
чи меншу виразність, що залежить від ступе-
ня загального розвитку здібностей і отрима-
них навиків.

Характеризуючи дитячу творчість і ті психічні
процеси, які включаються в художню
діяльність, педагог А.А. Волкова писала: «Ви-
ховання творчості — різнобічний і складний
вплив на дитину. Ми бачили, що в творчій
діяльності дорослих беруть участь розум
(знання, мислення, уява), характер (сміливість,
наполегливість), відчуття (любов до краси, за-
хоплення образом, думкою). Ці ж риси особи-
стості ми повинні виховувати й у дитини для
того, щоб успішніше розвивати в ній творчість.
Збагатити розум дитини різноманітними уяв-
леннями, деякими знаннями — значить дати
рясну поживу для творчості дітей. Навчити їх
уважно придивлятися, бути спостережливими
— значить зробити їхні уявлення ясними,
більш повними. Це допоможе дітям більш яск-
раво відтворювати у своїй творчості бачене»
[4,64].

Російські педагоги (Н.А. Ветлугіна [2],
Н.П. Сакуліна [6], Є.М. Ігнатьева, І.Я. Лернер
та ін.) підкреслюють, що творчості дітей мож-
на й потрібно вчити.

Для розвитку творчості в будь-яких видах ху-
дожньої діяльності дітям необхідно одержати
різноманітні враження про навколишнє життя,
природу, познайомитися з творами мистецт-
ва, придбати певні знання про предмети і яви-
ща, опанувати навички і вміння, освоїти спо-
соби діяльності; необхідним є освоєння дітьми
багатого художнього досвіду як на заняттях, так
і в повсякденному житті.

Одним із важливих шляхів розвитку образот-
ворчого та інших видів художньої творчості є
взаємозв’язок художньої творчості з різноман-
ітними іграми: сюжетно-рольовими, дидактич-
ними та рухливими; це також сприяє розвит-
кові в дітей уяви.

Відтак, у педагогічній роботі з дошкільнята-
ми чимало важить формування у них загаль-
ного творчого ставлення до явищ навколиш-
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ньої дійсності як щодо сприйняття і пізнання
цих явищ, так і щодо практичного їх перетво-
рення. Формуванню творчості сприяють, зок-
рема, створення дорослими доступних дітям
проблемних ситуацій, пропонування творчих
завдань. Це забезпечує становлення такої за-
гальної евристичної особистості, яка стимулює
самостійний пошук та розв’язання життєвих
проблемних ситуацій і завдань.

Розв’язування таких завдань, вважає Г. Кос-
тюк, найкраща школа мислення дітей. Спону-
каючи малюка до тієї форми діяльності, в якій
можуть реалізуватися його природні задатки,
педагог сприяє виявленню й становленню його
творчого начала. Велике значення для розвит-
ку творчого мислення має розв’язання на-
вчально-трудових завдань, що потребує розу-
мових та практичних дій.

О. Матюшкін також вважає за необхідне вда-
ватися до формулювання проблемних завдань
у процесі навчання дітей [6]. Найповніше цій
вимозі відповідає проблемно-діалогічний ме-
тод навчання, який забезпечує високу пізна-
вальну мотивацію дітей і потребує постійної
творчості педагога. Своїми запитаннями він
сприяє народженню нових знань у своїх вихо-
ванців.

Ефективні форми реалізації творчого вихо-
вання дітей пропонує В. Моляко [4].

По-перше, вважає він, варто систематично
пропонувати дітям різноманітні творчі завдан-
ня, спрямовуючи їхні зусилля на досягнення
оригінальних результатів у своїй діяльності,
віднаходження якнайбільшої кількості варіантів
розв’язання кожного нового завдання, порівню-
вання їх між собою та вибір за конкретними
критеріями найкращого рішення. Варто також
прагнути, щоб творчою була, по можливості,
будь-яка діяльність дитини. Подеколи варто
використати і спеціальні прийоми творчого
тренінгу.

По-друге, бажано максимально естетизува-
ти всі форми життєдіяльності вихованців, спри-
яти ознайомленню їх з національними худож-
німи надбаннями, народним мистецтвом, тво-
рами світової культури. При цьому йдеться не
про поверховий потяг дитини до краси, а про
всебічне зростання культури її особистості. Усе
це має реалізовуватися через відповідні на-
вчально-виховні програми, в яких передбача-
тиметься проведення як обов’язкових, так і
додаткових занять.

По-третє — бажана й доцільна постійна
участь дошкільника у колективній діяльності як

важливому соціально-психологічному чиннику
розвитку творчої особистості.

Результати досліджень різними авторами
проблем уяви і розвитку творчості, дослідна пе-
ревірка спланованих занять, спостереження
процесу створення зображень за задумом і
аналіз продуктів дитячої творчості дають
підстави визначити основні шляхи формуван-
ня задуму зображення та його реалізації.

Перший — збагачення знань, уявлень дітей
про предмети і явища, що їх вони спостеріга-
ли і збираються зображувати, або які вже ма-
лювали. Є.І. Ігнатьєв підкреслював: «Ясні й чіткі
уявлення та образи звичайно виникають не
миттєво у закінченому вигляді, а формують-
ся, поступово вдосконалюючись і змінюючись,
під впливом все нового й нового цілеспрямо-
ваного сприймання. Скеровуючи в потрібно-
му напрямку процес сприймання і сприяючи
його поліпшенню і поглибленню, розвиваючи
спостережливість дітей, ми створюємо кращі
умови для формування складних уявлень і
образів...» [6].

Важливо показати, що предмети можуть
бути різними: відмінними за кольором, вели-
чиною. Може змінюватися зовнішній вигляд
предметів. Велику роль у цьому відіграє ознай-
омлення дітей з творами мистецтва. Корисно
показати, як одну й ту саму тему по-різному
вирішують різні митці: зображення весни в кар-
тинах художників; образи птахів, тварин у книж-
кових ілюстраціях тощо.

Вчені-психологи наголошують на великому
значенні діяльності для розвитку уяви, вигад-
ки, фантазії. Практична продуктивна діяльність
не лише дає змогу реалізувати образи уяви,
втілити мрію в реальність. У ході виконання
задум уточнюється, поглиблюється, збага-
чується. Самий процес створення продукту
дає опору для творчої уяви; вже зроблене дає
поштовх для більш широкого пригадування і
використання попереднього досвіду і сприяє
виникненню нових образів уяви. Процес малю-
вання допомагає з’ясувати і уточнити образ,
який стає яснішим і визначенішим.

Враховуючи все це, можна виділити другий
шлях — формування задуму, його збагачення
й уточнення в процесі створення зображення.
Педагогічне завдання тут полягає в тому, щоб
заохочувати прагнення вихованців до уточнен-
ня уявлень, збагачення образу. Не можна об-
межуватися тільки ініціативою дітей — ак-
тивність слід стимулювати.

Ще один шлях — спрямування дітей на по-
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шук і внесення в зображення доповнень, що
відповідають темі заняття. Багато важить схва-
лення цікавих доповнень, привернення уваги
всіх дітей до знахідок їх товаришів. Невеличкі
доповнення можуть зробити уже вихованці
другої молодшої групи.

Важливий шлях формування самостійного
вирішення зображення, а згодом можливості
реалізації задуму — орієнтування дітей на зас-
воєння різних варіантів способів зображення.
Спочатку діти засвоюють це на основі показу
вихователя, а потім віднаходять і свої варіан-
ти. Слід такий пошук підтримувати, оскільки він
стимулює самостійну діяльність і творчість.

Взаємозв’язок зображувальної з іншими ви-
дами естетичної діяльності — музичною, літе-
ратурною, театралізованою тощо — ще один
шлях. Він сприяє розвитку дитячої творчості,
формуванню яскравих образних уявлень, ак-
тивізації вигадки, фантазії. Тому корисно в те-
матику занять включати завдання на теми
пісень, казок тощо.

Дітям після ознайомлення з музичними,
літературними творами, розучування пісень і
віршів пропонують створити ілюстрації до цих
творів. В останні роки під керівництвом Н.О.
Ветлугіної розроблено методику комплексних
занять, що об’єднують сприймання дітьми
різних видів мистецтва і безпосередньо худож-
ньо-творчу діяльність [2, с.25]. Дослідження
показали, що такі заняття позитивно вплива-
ють на розвиток творчості дітей.

Роботи різних авторів переконують у тому,
що втілення образу в малюнку пов’язане з ово-
лодінням зображувальними навичками і вміння-
ми. Чим більше умінь у дитини, тим глибше вона
може передати свій задум, проявити справж-
ню свободу творчого вирішення зображення.

Отже, діяльність є необхідною умовою роз-
витку уяви, а оволодіння способами цієї діяль-
ності, навчання виступає одним із засобів зак-
ріплення образів уяви, їх розвитку і збагачен-
ня. Навчання допомагає становленню творчої
особистості.

Творчий потенціал дитини, на думку дослі-
дників, має визначатися, розкриватися й роз-
виватися у процесі спеціально організовано-
го навчання та виховання дитини, коли вона
набуває та використовує власний досвід твор-
чої роботи, залучається до реальних творчих
справ. Завдяки цьому малюк навчається пра-
вильно орієнтуватись у довкіллі, нарощує свої
творчі здібності в різних видах образотворчої
діяльності. Тож украй важливо, щоб дорослі,

які його виховують, розуміли сутність психіч-
ного феномена дитячої творчості й знали умови
її розвитку.

Сприятливий розвиток дитячої творчості за-
лежить від правильного керівництва з боку до-
рослих. Великого значення в організації обра-
зотворчої діяльності дітей набуває вміння ви-
хователя пов’язати особливості створення ху-
дожнього образу в мистецтві з власне худож-
ньою діяльністю дітей; адаптувати виразні за-
соби мистецтва живопису, графіки в такий вид
образотворчої діяльності, як малювання; ви-
разні засоби скульптури — в ліплення; вчити
дітей створювати декоративні роботи за мо-
тивами народного декоративно-ужиткового
мистецтва, використовувати елементи конст-
рукторських рішень архітектури у конструк-
тивній творчості дітей.

Найважливішою умовою розкриття творчої
активності дітей є створення загальної атмос-
фери доброзичливості, свободи, можливості
досягти успіху для кожної дитини.

До ефективних педагогічних умов розвитку
творчих здібностей дошкільників засобами об-
разотворчої діяльності належать:

§ моделювання педагогічного процесу з
урахуванням вікових та індивідуальних особ-
ливостей малят;

§ інтеграція різних видів діяльності дітей;
§ розвиток у дітей спостережливості, зба-

гачення словника, навчання різних технік і спо-
собів зображення;

§ ознайомлення дітей з етапами творчого
пошуку;

§ забезпечення всіма необхідними матер-
іалами для самостійної образотворчої діяль-
ності дітей;

§ використання продуктів дитячої образот-
ворчої діяльності для подарунків малятам і
рідним, для прикрашання інтер’єру приміщен-
ня ДНЗ, для виставок, ігор тощо [7, с. 64].

Висновок. Вихователі повинні максимально
підтримувати ранні творчі прагнення дітей, сти-
мулювати розвиток художньо-творчої практики,
дбати про збагачення дітей життєвими вражен-
нями. Формування естетичного переживання
стимулює потребу в естетичній діяльності.

Отже, творчість — важлива складова сис-
теми виховання, в ній узагальнено весь жит-
тєвий досвід дитини — чуттєвий, ціннісний, мо-
ральний, естетичний, пізнавальний, трудовий.
Вона лежить в основі успішного засвоєння но-
вих знань, умінь та навичок, саме тому так
важливо сформувати у дітей основи творчості.
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